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   : ملخص  

مت الشراكة األورومتوسطیة عقب إعالن برشلونة بین األوروبیین ودول الجوار المتوسطیة ومنهم قا
إسرائیل والفلسطینیین، وامتدت هذه الشراكة لتشمل كافة القضایا وفي مقدمتها الشراكة األمنیة والسیاسیة، 

ة الفلسطینیة في الفترة ما بین وتتناول هذه الدراسة الدور السیاسي لإلتحاد األوروبي في مسیرة تسویة القضی
، باعتبار االتحاد قوة دولیة صاعدة في المنطقة وقادرة على القیام بدور مستقل في )م2016 -م 2006(

الضوء على محددات السیاسة الخارجیة لإلتحاد األوروبي تجاه القضیة كما تسلط . الصراع العربي اإلسرائیلي
رتباطها بنظیرتها األمریكیة واالسرائیلیة، وبالمصالح األوروبیة في فلسطین الفلسطینیة في الفترة المذكورة ومدى ا

، وترصد الدراسة مدى فعالیة اإلتحاد األوروبي في لعب دور مؤثر في المنطقة، واإلسهامات  خصوصًا
وفي  األوروبیة في عملیة التسویة، واألدوات التي استخدمها االتحاد في دفع الطرفین للمضي في مسیرة التسویة

مقدمتها المنح والمساعدات المالیة، والتي استخدمت للضغط على الفلسطینیین مع وعود بإقامة الدولة 
الفلسطینیة كركیزة هامة لالستقرار المطلوب أمنیًا واستراتیجیًا في الشرق األوسط من وجهة النظر األوروبیة؛ 

یا الرئیسة في الساحة الفلسطینیة في الفترة كما تتناول الدراسة مواقف اإلتحاد األوروبي من عدد من القضا
في طرح أو تأیید مبادرات التسویة المذكورة، ثم تركز الدراسة على معالم الدور السیاسي لإلتحاد األوروبي 

والتي تعتبر أن المفاوضات هي السبیل الوحید إلقامة تلك الدولة وفق  .في الفترة المذكورة للقضیة الفلسطینیة
؛ وبقرارات األمم المتحدة ذات الصلة كإطار قانوني تستند إلى مرجعیته أي "قابل السالماألرض م"مبدأ 

  .مفاوضات تتم بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي
  

ABSTRACT : 
The Euro-Mediterranean Partnership started after the Barcelona Declaration between the 

Europeans and the Mediterranean Neighboring States, including Israel and the Palestinians, 
and this extended partnership to include all foremost issues, including the security and 
political partnership. This study deals with the political role of the European Union in the 
process of settling the Palestinian issue within the era of 2006 and 2016, This Union is an 
emerging international force in the region and is capable of playing an independent role in the 
Arab-Israeli conflict. The study also sheds light on the determinants of the European Union's 
foreign policy towards the Palestinian issue during the period mentioned above and its 
relevance to its American and Israeli counterparts and the European interests particularly in 
Palestine. Further, the study tackles the effectiveness of the European Union in playing an 
influential role in the region and its contributions in the peace process, primarily in saving 
financial aid, which was used to pressure the Palestinians with promises to establish a 
Palestinian state as an important pillar of stability required for strategic security in the Middle 
East from the viewpoint of the Europeans. This paper also highlights the European attitudes 
towards a number of principal Palestinian issues within the fore mentioned era. The topic 
focusses on the features of the European role in introducing or supporting initiatives for 
solving the Palestinian issue within the era between 2006 t0 2016, 

 This attitude is based on the assumption that negotiations represent the way to 
establish such a State in accordance with the principle of "land for peace"; along with the 
relevant United Nations resolutions as a legal framework for any negotiations between the 
Palestinian and Israeli sides. 
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  :مقدمة

ل لقد   ية السياسة  التحول  ّش ية املنطقة تجاه ورو  القرن  عيناتس مطلع  العر

ن ي لتدخل بداية العشر منية السياسية املحاور  ع يرتكز جديد أورو قتصادية، و رمي و  إ و

ية داف تحقيق د املنطقة  ورو ي الداخل ع تنعكس قد ال السلبية ثار من ل يجة ورو  ن

ية املنطقة استقرار عدم عقد الذي رشلونةب مؤتمر أن معروفاً  بات وقد. العر  )م1995نوفم 27-28( ا

ية املتوسطية السياسة انطالقة عت ديدة ورو ي  ا  إ برشلونة إعالن دعا حيث ،)1(املتوسط جنو

ن شمولية شراكة"قيام ن ب ة خالل من املشارك وار تقو ر منتظم، أساس ع السيا ا  التعاون  وتطو

شمل الشراكة ذه امتدت قدو " ) 2(واملا قتصادي ا و القضايا افة ل  منية الشراكة مقدم

  (3) .والسياسية

مر   قد وسط الشرق النفوذ ع الدو التنافس أن شك محموم-واليزال- وال سباق

ن الدولي ن الفاعل من ل م-لتأكيد أبرز من ي ورو تحاد الساحة-و انتھ وم وزنھ ع

يةالدو  الفلسطي البوابة ع يمر انة امل ذه ل املدخل أن شك وال طرف. لية، ألي فاعل دور لعب أن إال

حدود الدور ذا يحصر مما املضادة، سرائيلية والرغبات ي مر باالستحواذ يصطدم دو

التأث وضعيفة ارجية. ضيقة ا السياسة ثمار الس ثاً حث الس يتطلب الواقع ذا إيجابياًو ية ورو

وحق ستقالل و ة ر ا املشروعة الفلسطي الشعب داف أ لتحقيق ية الفلسطي القضية تجاه

الوط ترابھ ع املستقلة دولتھ وإقامة املص ر   . تقر

عمليةتكمن   من ي ورو تحاد ومواقف سياسة ع ا ترك الدراسة ذه مية أ

الفل القضية ة لسو ش ي بدأ قطاب متعدد دو نظام ن املؤثر ن الفاعل أحد باعتباره ية سطي

سياساتھ ومحددات ي ورو تحاد ملوقف جديداً تحليالً ن للباحث ستضيف حيث جديد؛ من

من مة م ة ف ية الفلسطي القضية تجاه ية ورو السياسة تحليل ناول ت ا وأ خاصة املنطقة،

خ وستفيد. اتار عامة؛ ن والدارس ن والباحث ن اديمي لأل مفيداً علمياً مرجعاً الدراسة ذه ستمثل كما

ومحاولة ارجية ا سياستھ م وف ي ورو تحاد مع م عامل والعرب ن ي الفلسطي القرار صناع

م بالد مصا يخدم بما ا ف وتأث . التأث تأثر مدى الستكشاف الدراسة دف ارجيةو ا السياسة

ية الفلسطي القضية تجاه سرائيلية و كية مر املواقف ية  .ورو

و س رئ ساؤل ع جابة الدراسة لة مش   :تتمثل

ية الفلسطي للقضية ة سو ال عملية ي ورو لالتحاد السيا الدور تأث مدى ما

عام من ة   م؟2016عام-م2006الف

تفرع يو كما الفرعية سئلة من مجموعة ساؤل ال ذا   :عن
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ة .1 الف ية الفلسطي القضية تجاه ي ورو لإلتحاد ارجية ا السياسة محددات ما

؟  املذكورة

؟ .2 املذكورة ة الف ة سو ال عملية أطراف لدى ي ورو الدور فعالية مدى  ما

بنظ .3 ية ورو ارجية ا السياسة تأثر مدى القضيةما تجاه سرائيلية و كية مر ا

؟ املذكورة ة الف ية  الفلسطي

للقضية .4 ة سو ال مبادرات تأييد أو طرح ي ورو لإلتحاد السيا الدور معالم ما

؟ املذكورة ة الف ية  الفلسطي

الساحة .5 داخل سة الرئ القضايا عض من ي ورو لالتحاد السيا املوقف ما

املذكورة؟الف ة الف ية   لسطي

الباحث اعتمد الدراسة- وقد ذه التحلي-إلنجاز الوصفي املن ببعضع واستعان ،

ة املص ومن قليمي، الدور ة كنظر ا؛ املرتبطة ات والنظر ارجية ا السياسة منا

ومن امل القومية، خاللوتناول. الدو الت من الدراسة موضوع مطالبالباحث عة وأر مقدمة

فجاء ول وخاتمة؛ عاملطلب إضاءة داتليلقي ِ لالتحاد السياسة محدّ ارجية ي ا  تجاه ورو

ية القضية فروع الفلسطي ستة خالل ولتناول: من رثالفرع و يديولوجية العوامل د ِ  محدّ

إلسرائيل التار الداعم ي فتناول ؛أماورو ي الثا د الفرع ِ ي املحدّ تحدثمر فيما الثالث؛ الفرع

الفاتعن وا الصراع د ِ الداخلية محدّ ية من ورو ية القضية املوقف الفرعوتناول؛الفلسطي

ع داتالرا ِ إلسرائيل املحدّ ي ورو قتصادي الدعم ع معرجاً املقابل قتصادية ومتناوالً

ا وأثر ية ورو الفلسطياملساعدات قتصاد تناول؛ع امسكما ا داتالفرع ِ ؛منية املحدّ

السادسوتناول حقوق الفرع دات ِ يأما. سان محدّ الثا الدورفتناولاملطلب فعالية مدى

ة سو ال عملية أطراف لدى ي فروعورو عة أر خالل ول: من الفرع يتناول ورو الدور

إلجراء  يةالضغط الفلسطي السلطة داخل املقاصدصالحات ع معرجاُ املطالبة ، وراء امنة ال

ي الثا الفرع تناول فيما نتخابات؛ الجراء ية ورو الضغوط سر ومفسراً يباإلصالحات، اللو تأث

املواقف ن ب التقارب نقاط ذاكراً ة، سو ال عملية من تحاد مواقف ع ي ورو ي يو الص

ومدى  سرائيلية و ية جانب،ورو من سرائي للطرف ي ورو ننحياز ب ختالف ونقاط

وإسرائيل ي ورو تحاد الثالثمواقف الفرع تناول وقد آخر؛ جانب الفلسطيمن املوقف

ية الفلسطي القضية تجاه ي ورو الدور من ي ع: والعر الرا الفرع رصد تمامتراجع فيما

عامي ية الفلسطي بالقضية ي تجاه)م2015-2014(ورو ية ورو للسياسة النمطي ستمرار و ،
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عام خالل ية الفلسطي يجاءو . م2016القضية ورو تحاد دور معالم عن ليتحدث الثالث املطلب

فروع عة أر خالل من ية الفلسطي للقضية ة سو ال مبادرات تأييد أو الدور: طرح ول الفرع تناول

عامي ة سو ال ود ج دفع ي تحاد)م2007-م2006(ورو تأث فتناول ي الثا الفرع أما ؛

تحاد موقف الثالث الفرع تناول فيما سرائيلية؛ ية الفلسطي املفاوضات ناف است ي ورو

عام للسالم اما أو مبادرة من ي وتناو )م2011(ورو الثورات؛ ن ب ن ي ورو ط ر ع الرا الفرع ل

ية الفلسطي للقضية ة سو ال ود ج ن و ية السياسية. العر املواقف فتناول ع الرا املطلب أما

فروع عة أر خالل من ية الفلسطي الساحة داخل سة الرئ القضايا عض من ية الفرع: ورو تناول

الفلسطي الدولة من ي ورو املوقف منول ي ورو تحاد موقف ي الثا الفرع تناول فيما ية؛

ع الرا الفرع وتناول ؛ سرائي يطان س من ي ورو املوقف فتناول الثالث الفرع أما القدس؛ مدينة

ف اتمة، ا ذلك تبع غزة؛ قطاع حصار من ي ورو تحاد وامشموقف   .ال

ول  دات: املطلب ِ ارج السياسة محدّ لالتحادا ي ية ية القضية تجاه ورو   :الفلسطي

ند ارجية السياسة س ية ا ية تجاه ورو الفلسطي ي محددات عدة إ القضية فيما ا   :نذكر

ول  رث: الفرع و يديولوجية العوامل د ِ إلسرائيل التار محدّ الداعم ي  :ورو

عالقة   ا عت و  بالوطن أورو عامة ي عالقةالعر خاصة ن خية فلسط مرت تار وقد  قديمة

ان بمراحل ة ل كث تأث ل ا م خ مسار رسم  بارز  مرحلة ي التار ناك العر و ك؛ املش ي ورو  و

العالقة بداية حول  عديدة ساؤالت تمام ذه خاصة، وسّر ن بفلسط ي القول ورو يمكن أنھ إال

عالقة ا أن ن أورو ديث عصرال  بفلسط بدأت ا قد أخذت ؛)م (1840 عام انت عندما  وذلك

ر عالمات تظ ة ع الشيخوخة اطور ماً م م دوراً يديولوجية العوامل لعبت حيث العثمانية،

فأخذت ودية، ال والقضية ن فلسط تجاه ية ورو للدول ارجية ا السياسة ية دولة ل شكيل  أورو

ا تبحث ا،نفوذ عن ل مالت وتوالت ف ية، ا ش ية دولة ل وأصبحت الت أو طائفة حماية تدَّ أورو

ا أقلية ن،  عي سا فزعمت فلسط ا فر اثوليك، حامية أ عت ال ماية روسيا وادّ ا  لألرثوذكس، توف

طانيا أعلنت كما ا بر وسارعت حماي ود، وال ستانت و ية الدول  لل  الدولة ركةت وراثة إ ورو

يت العثمانية، ا وتث املنطقة ع السيطرة ومحاولة املشرق، نفوذ تقع ذه  العالم، قلب  ال

خاصة ق و ا تصل ال الطر بمستعمرا ا وخالل  أورو ة ذه آسيا؛ ركة انت الف يونية ا  عمل الص

ن ود صفوف ب م ال يطان ع وتحرض دو   س س وتأس ن، للنبوءة“ إسرائيل”لةفلسط تحقيقاً

وجدت التوراتية؛ ا حيث ركة ذه  أورو ا يمكن فرصة ا م ن لفصل ستفادة ا عن فلسط  عمق

واستغل ي؛ السياسة العر ود ية ال ة ورو دة ستعمار م، املؤ وا ل صول   فن ن من ا سي  الفر

ن،  ودلل قومي وطن إلقامة دعا الذي" امبو" وعد ع ولم) 4(وعده بلفور  يطرح أن قبل فلسط ،

مراحل اً عسكر تدخلت بل وحسب، والدبلوما السيا الدعم بتوف ية ورو الدول تكتف
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اينة الص طلب ع بناء أيضاً حاسمة خية عام(تار ي الثال أن)م1956العدوان ذكره دير ا ومن ؛

ساس ر وضعوا ن مَ م ن سي نامجالفر يونية“ إسرائيل”ل الص املصا تالقت كذا و النووي؛

تزل  ثيودور حـلم تحقيق من ي يو الص ي و اللّ وتمكن ة ستعمار قال و ن حـ ن فلسـط أن”: فـي علينـا

آسـيا ـة مواج ـا ألورو اساً م ل ِ    .)5(”ـّش

ي الثا د: الفرع ِ ي املحدّ  :مر

كية املتحدة الواليات ترى    ي دور  أي أن مر من وسط الشرق   فاعل أورو ضِعف ا يُ  دور

يم إ سعت لذا املنطقة،  ي، تحاد دور  ت املقابل عملية مشاركتھ ورفض ورو و السالم؛

ا إرضاء ع تحاد حرص ا وعدم أمر تتعرض إغضا ال اتيجية ح س ا العالقات طر، مع كما ل

دول أن داخل ناك ي تحاد عدة ة تدعم ورو بخصوص النظر وج كية ي الدور  مر   ورو

ا وترفض وسط، الشرق  ا؛ ح أو تجاوز يطانيا منافس ا املعروفة ك خية عالق  الواليات مع التار

  .)6(املتحدة

عتقد   كية املتحدة الواليات و ية محاولة أية أن مر موّحد سيا وقفم لبلورة أورو ي  أورو

ضِعف ا يُ ا، موقف ك ر ا و عت ديد محاولة و ن والتماسك التعاون  ل ي اتيجية  الغر س ة ن املواج  ب

ن ي، الشر املعسكر خفي ال و والغر ا تُ ا انزعاج ي ألي ورفض أورو ية؛ املنطقة  مستقل دور  العر

ا  يؤدي ألنھ ب إ نظر ية فاملواق تصلُّ املبادرات العر كية أمام ي الصراع ل مر . )7(سرائي العر

عملت ي الدور  إبقاء ع املتحدة الواليات وقد ت  السلمية العملية  ورو ون دود، ا   أضيق

شھ د، مؤتمر  م تحاد ستطع فلم مدر صول  فيھ أك ا صفة ع صول  أو مراقب، من  ع ا

وعندما عملية  ام رس وقعم أي ي تحاد حاول  املفاوضات،  العمل مجموعة  شارك أن ورو

من بضبط املتعلقة و س ثقة ال ذلك، املتحدة الواليات رفضت طراف، املتعددة املفاوضات عن املن

الواليات )م (1996 عام لبنان ع سرائي العدوان وخالل املجموعة؛ ذه برئاسة واحتفظت  وقفت

ي التحرك ضد بقوة املتحدة سا قادتھ الذي السيا ورو زمة، ل فر  املبادرات فأفشلت ذه

سية عاملت مرات، عدة الفر ة الفر املوقف مع و ألن بحدَّ ا وسلبية، ا  ترى  أمر ا أورو  ودور

ا، السلمية العملية  السيا لدور أورو  ظل منافساً شاء اس الة خارجية سياسة إل ا فعّ ل  تؤ

ء   .)8(العالم  متم مركز لتبوّ

رت وقد   ية الرغبة عدم ظ نتفاضة املتحدة والواليات إسرائيل مع باالصطدام ورو  خالل

ية ي تحاد ستطع لم حينما ،)م (2000عام الثانية الفلسطي ات يدين قراردو استصدار ورو ا  ن

، الشعب بحق رائيليةس ى الفلسطي ز ذا وأدّ للمطالب إ ال كية سرائيلية الرضوخ مر  و

ابية املنظمات الئحة ع املقاومة فصائل بإدراج   )9( .ر
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ة )م (2003 عام العراق املتحدة الواليات احتلت وعندما   الشرعية عرض ضار ائط  الدولية ا

ية واملعارضة ة ورو رب، ذهل القو ا وجدت ا ا أورو شة نفس مَّ ا ال م ل الدولية الساحة ع وزن

عن رت املتحدة؛ الواليات بمعزل ة إ العودة فقرَّ القو ا العالقة  السياسة معارضة عن والكّف  مع

كية ية املنطقة  مر بةً  فأصبحت ،)10( العر من قر كية، املواقف جداً مر  ذلك وتجَّ السياسية

ملانية قيام خالل من بوضوح تقاربال شارة ل أنجيال( املس ا عد) م ة الرئاسة تولّ  لالتحاد الدور

ومجموعة ي ارة الثمانية، ورو بة املتحدة الواليات بز سق سوالنا خافي ب للسياسة امل  ع

ارجية ية، ا نة ورو اً  بذلك مدّشِ اً  تقار ن كب اعتذارورو السياسة ب وكذلك كية؛ مر و س ية  الرئ

وال( الفر وزي ني ا عن) سار دعم ا  عدم ل ) 11( العراق ع حر تحوَّ فقد وعليھ ي الوطن ، من العر

ا يتصارع منطقة جديد،إ اء عل صول  قو اسب ع ل ة واقتصادية سياسية م وعسكر

اتيجية  .اس

لم   كذا ي تحاد ستطع و اتھ يفرض أن ورو اصة السياسية توج  الصراع تجاه ا

كية السياسية خلف بالوقوف اكتفى بل وسط، الشرق  سيط، عض مع املنطقة  مر ال  الذي التمُّ

ي تحاد دول  عض أبدتھ سا مثل ورو نة فر ارجية السياسة و ال ا من ا و  خافي يقود

ا ال القيود من الرغم وع. )12(سوالنا ي تحاد دور  ع املتحدة الواليات تفرض  العملية ورو

العملية  مرات عدة ن أنھ إال السلمية، ذه ا الذي الوقت  يار من إنقاذ مل فيھ انت

ى مما املتحدة، الواليات ادة إ أدّ مية ز ي التدخل أ ذا العملية، ذه  ورو دفع و س ما  تحاد ةرئ

ر وز ي يكيا خارجية ورو كية املتحدة الواليات دور  تراجع": بأن القول  إ )م (2001 عام ب   مر

إ أن شأنھ من وسط، الشرق   السالم عملية ي تحاد ا يقوم مبادرة أي إنجاح يؤدي   ورو

يل   .)13("العملية ذه دفع س

الثالث الصراع: الفرع د ِ ي، تحاد داخل محدّ الفات ورو ية وا من ورو  املوقف

ية القضية  :الفلسطي

ي تحاد موقف يرتبط   ية القضية من ورو ادّ  بالصراع الفلسطي ن ا عضاء ب  دولھ

ارجية وسياساتھ تحاد  التأث مواقع إ للوصول  ت لذا )14(ا تحاد مواقف تباي  القضية من دول

ناكال ف ية، سة تيارات ثالث فلسطي ا فيما تتصارع رئ ي تحاد سياسة لرسم بي ارجية ورو  :ا

ا   سا تمثلھ: أول دعو : وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا فر ون  ألن التيار ذا و دور  لالتحاد ي ي  ورو

حمل السلمية، العملية  أك ا ال زمة مسؤولية حيان أغلب  إسرائيل و م ي  العملية عا

سا)15( السلمية فر تم و التيار"؛ ذا ل الفلسطي" كزعيم الدول–بالصراع با من أك سرائي

أسباب ة لعدّ وذلك ية؛ حوا: ورو تحتضن ا أ كما ا، أورو ك ودية ال الية ا تحتضن ف

و املغ900مليونان من م معظم ينحدر مسلم عودألف الذي التار ب الس إ إضافة ي؛ العر رب



م وحتى  2006الدور السياسي لالتحاد األوروبي في دعم عملية التسوية للقضية الفلسطينية في الفترة ما بين عام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م 2016عام 

    2019فيفري -18 العدد ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46

وانب، ا افة وسط بالشرق سا فر عالقة مع تتقاطع ة ستعمار فاملسألة ستعمار، حقبة إ

عام و بي سايكس اتفاقيات بمقت العثمانية ة اطور م تفكيك عد ا وسور لبنان ورثت ال ف

طام)م(1916 انت ا أ مع الصراع، جذور من جزء أنَّ ن وال خاص، ل ش ن بفلسط عة

ودي ال الضابط محاكمة أزمة خالل تزل ثيودور يد ع سا، فر شأت الفلسطي سرائي

ودية ال الدولة وم ملف ر ينظِّ ا عند دأ و ، الفر املجتمع اجتاحت ال  .درايفوس

لـ   الدعم سا فر مت قدّ إس“لقد عام“ رائيلدولة وح ا قيام شارل) م(1962منذ مدّ عندما

مع ميمة ا العالقات من ص وتخلّ ي العر العالم إ جديد من يده غول ذه“إسرائيل”د ولكّن ،

عام ان وقد ما؛ بي قتصادية العالقات مثالً ر تتأثّ فلم ة، رمز انت ألنھ) م1967(القطيعة ، مفصلياً

نق ع داً شا وان سا فر ن ب الدبلوما غول“ إسرائيل“الب د ال ا حّمل أن “ إسرائيل”عد

عام ران حز عدوان املجتمع)م(1967مسؤولية الفلسطي ور الظ عام العام ذا ان كما ؛

ية غر دولة ل أوَّ سا فر انت و ذلك، قبل طالق ع موجود غ الفلسطي ان أن عد الفر

رسمياً  حقوقتلتقي عن للدفاع الفر املجتمع عبئة وجود نرى أننا مع ، اً وأخ عرفات؛ ياسر مع

حيث املعاكس باالتجاه سارت وزي سار وال ني د ع سية الفر الدبلوماسية أن نرى ن، ي الفلسطي

جانب إ تحفظ“ إسرائيل”وقف أوالن)16(دون سوا فرا د ع ا لتواز عادت سا فر أن إال د،

املستوطنات، منتجات مقاطعة حملة ذلك ومن ية، الفلسطي قوق ا نحو إيجابية بخطوات وتقدمت

عام للسالم دو مؤتمر لعقد ة ادَّ ا ا تمر) م(2016ودعو ال ود الر حالة من السالم عملية إلنقاذ

  .ا

ا   لھ ثان ِ طانيا تمثّ و :بر ي دور  أي عارض و ية،  يمر الدور  ينافس أورو العر  املنطقة

تجنب ا إسرائيل انتقاد و ل املسؤولية وتحميل أي مباشر ش ممارسة من ب تتحسَّ إذ و ، وعل

ع قوق“ إسرائيل”ضغط ا توضيح من أيضاً ب تتحسَّ وإذ ، الدو بالقانون ام لالل ا لدفع

و  خياراً تملك ال ا أ إال ، الدو القانون بحسب ية ماالفلسطي مواقف اتخاذ ع ة مج ا

إطار ا ير ت ا ل يمكن بحيث ا تختار ال املواقف و ية؛ الفلسطي القضية مستجدات بخصوص

الدو بالقانون مة مل كدولة ا صور ع تحرص يطانيا ف ؛ الدو الذي)17(القانون املن و ذا و ،

ده ايد-ش م ل ش القضية-و من ا موقف عامةبخصوص ية  .الفلسطي

ولندا أملانيا فتمثلھ الثالث التيار أما   يكيا والدنمارك و مس ال و:و ِ  تتحَّ  املنطقة دور ألّي

ية، ن العر ي، الدور  ع وترا ل مر الواليات وتفّضِ مزاحمة ا املتحدة عدم ملشارك  والتدخل

وأملانيا العملية التيار"السلمية؛ ذا ل القوةفق" كزعيم زالت وال بإسرائيل اصة ا ا عالق انت د

الناجمة خية التار فاملسؤولية ية؛ الفلسطي القضية تجاه ا سياس وممارسة صياغة ك واملحرك



  فلسطين –جامعة األقصى غزة / م محمد حسي راضي  .ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2019فيفري -18 العدد  47ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

َسَّ ُ ما أو النازي املا وست”عن ولو س“ ال ما نا ل خال”مثَّ ع“ املعيار قامت الذي

ا ا السياسة ذاأساسھ إن بل ل؛ ك ية العر واملنطقة ية الفلسطي القضية تجاه ملانية رجية

زال وال ان إ“ الدليل”العامل ا تحليل ش وال السياسة، ذه صناعة عند بھ شاد س يتم الذي

ي العر الدول مع املتنامية ا مصا ن ب توازن إليجاد أملانيا حاجة تتمثل ا ف الية إش منوجود ة

وتوسيع ا دور تنمية إ أملانيا س الوقت نفس و ثانية؛ ة ج من بإسرائيل اصة ا ا وعالق ة، ج

م وكمسا ية، أورو قوة كأك ا م و ناسب ي بما الصراع ة سو ل ة ار ا ود ا ا نفوذ مستوى

يبدو ال ولكن املنطقة؛ املعنية لألطراف املقدمة املساعدات س ذارئ بمثل القيام ع قادرة ا أ

ي العر الصراع املؤثرة القوى ع انفتاحاً أك اً ن ب وت خية، التار القيود من تتحرر لم ما لدور ا

السيا أملانيا دور بقى س ذلك يتم وح املقاومة؛ قوى وخاصة تحاد-سرائي حال و كما

ي ا-ورو و املنطقة  .) (18لصراعامشياً

املواقف   ر تظ ي، ورو الرس القرار املؤثرة للتيارات املتباينة املواقف ذه وإزاء

فلم إسرائيل، تجاه ة حدَّ أك ا عد الشعبية ا أورو  حتالل ممارسات تحمل ع قادرة الشعبية بفعاليا

بحق ، الشعب سرائي ر الفلسطي أظ ن (% 72 ) أن )م (2002 عام للرأي استطالع فقد ي ورو  من

دون  ية دولة قيام يؤ ان مستقلة، فلسطي امة الدوافع أحد ذلك و النتقاد دفعت ال ال ا  التعنت أورو

ي املوقف وانتقاد السلمية، العملية  سرائي ل الداعم مر ال إلسرائيل كب ش ف والذي  ع

قوق  ية با ت) 19(املشروعة الفلسطي أجر لقد  لقياس املاضية السنوات خالل عديدة دراسات ؛

ات ي املواطن اتجا الصراع ورو ي حول ، – العر اتبان حيث سرائي ال شو سوزان( شر ج

ل ف  وسط الشرق  مجلة  مقالة )اوتولن وايمانو ا من أشارا) م(2005 عام خر  أن إ خالل

ن من العديد ي ون  ورو ِ رون املنطقة،  سالم إ للتوصل إسرائيل نوايا  شكّ أن و  املقابل

راغبون  ن ي فيما  الفلسطي ر السالم؛ تھ م أظ ية املفوضية أعدَّ  من أك أن )م (2003 عام ورو

ن من (%59) ي ون ورو د إسرائيل عت ِ دّ ، للسلم ك امل ا بإيران مقارنة العال ور الشمالية و

ستان اكستان، وأفغا نما و من رأى ب ن من) (35% أك ع طلَ ستَ ُ ش قوات أن امل تتعمد ا  سرائي

داف ن اس ن، املدني ي ن نصف من أك ورأى الفلسطي سي ملان الفر م و آراؤ عة طلَ ستَ ُ  ع أن امل

ت انب ع أك الضغط بيض الب ، ا نما سرائي مس ّع ب ضرورة مخُ  الضغط ذا ممارسة عن

ن، ع ي ي استطالع وأشار الفلسطي عام آخر أورو م من(39 %) أن م 2003للرأي آراؤ عة طلَ ستَ ُ  امل

وا بعھ ال النظام" اعت ا  إسرائيل تَّ ن عامل ي الفلسطي ة التفرقة نظام شبھ مع  ان الذي العنصر

ا قيا جنوب  السود ضد موجودً شعر ،"إفر نما عليھ)  (40% ب طِلَق أُ ما اب" أن ن"إر ي  الفلسطي

ر، َّ ن نصف أشار وقد م املجتمع ستطالع  املشارك ودي أن س ال  الديمقراطية املجتمعات من ل

رفضت. املنفتحة ية املفوضية وقد ا ستطالعات ذه نتائج ورو اس ع - سرائيلية العالقات ع ال

ية، اورو ب ر قيام حد إ مر وذ ارجية وز س يطا ا ي املجلس ورئ ورو و الوزاري  فران
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بتفنيد ال: " قائالً  ستطالعات نتائج فراتي ا ي تحاد مؤسسات موقف عكس إ اً  ،"ورو  إ" مش

وضعت إسرائيل، مع عضاء البلدان تضامن حماس عندما ابية ظماتاملن لوائح حركة ؛)20(" ر

ذا ا ع يدل و أورو داً  ان إذا إال العام بالرأي تم ال أن ات مؤ ا، الرسمية النظر لوج ان أذا أما ف

ا معارضاً  لھ فيتم ل ير تجا ع تمام عدم وت مؤشر ستطالعات ذه عد آخر جانب ومن بھ؛

ع ه وتأث إسرائيل من ي ورو الشع الرسالنفور   .)21(القرار

ع الرا دات: الفرع ِ   :قتصادية املحدّ

ط   ا تر ي والوطن أورو ة درجة إ قّوة اقتصادية عالقات العر حرصت كب ع وقد دوماً

ا، عل ر املحافظة ظِ حصاءات رقام وتُ ن التجاري  التبادل م و ب ا الكب فقد والوطن أورو ي، العر

ية راتالصاد قيمة بلغت ية الدول  إ ورو ورو  عضاء العر ن-متوسطية-الشراكة فلسط ا -وم

حوا املثال يل س ية الدول  صادرات أما ،)م (2005 عام يورو مليار)  (40 ع إ العر  املتوسطية

ي تحاد املقابل ورو لغ يورو، مليار (20 )فبلغت ا م و يو  تحاد مع تجار  من (75% )رو

ا ارجية، تجار ن  ا ية التجارة أن ح ن البي ية الدول  ب  م من(6 %)  تتجاوز  ال املتوسطية العر

ا ارجية، تجار ية الدول  واردات سبة وتزداد ا ي من املتوسطية العر ورو  سنًوا (3 %)بمعدل تحاد

أما)22( )م (1995 عام منذ ية الصادرات ؛ ي تحاد إ العر ون  ورو ال فتت فيما النفط، من ا  غالبي

عة املواد سبة تتجاوز  رة املصنَّ ا إ املصدَّ التجاري  م من)  (5 %أورو ن التبادل ا ب  والوطن أورو

ي ي الوطن أن ونالحظ ؛)23(العر ر العر ِ ام املواد يصدّ ا ا أورو ستورد إ ا و  واملواد التكنولوجيا م

ذلك املصنعة، ون  و ي الوطن ي مزرعة عبارة العر ا تحصل عن ا م ام، املواد ع أورو ة وسوقاً  ا  كب

ر ِ ا إليھ تصدّ ة قتصادية العالقة ذه دفعت وقد الصناعية، منتجا ا القو ز أورو عز ا إ  عالقا

ي بالعالم ة)24( العر ملواج وذلك ديدات ، ارجية الداخلية ال ة تؤثر ال وا استمرار  مدادات ع

ية النفطية أطراف.العر ع ية ورو قتصادية املساعدات أثر استقراء ع سنعرج ي وفيما

ة سو ال   . عملية

ة: أوالً  سو ال عملية ع الفلسطي لالقتصاد ية ورو املساعدات   :أثر

بحوا   ن ي للفلسطي الدولية املساعدات مجموع ر قدَّ ة) (15يُ الف خالل دوالر -م(1994مليار

بمعدل)م2009 انت) 250(، ولقد ، جياً تدر ة السنو املساعدات تدفق ازداد وقد للفرد، اً سنو دوالراً

ية الفلسطي صالح و التنمية خطة دعم دف ادات الز املبادرة)م2010-م2008(ذه مع التوافق و ،

ي نت من ل ا طرح ال للسالم الـقتصادية تتجاوز سبة ي ورو تحاد دول مت قدّ وقد ، ل و و ا

املساعدات%) 40( إجما توقيع)25(من منذ دوالر مليارات سبعة حوا ن لفلسط تراكمياً بلغت وال ،
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ا ا ا ل ش ع أوسلو بـ)26(اتفاقية ر قدَّ تُ سبة املتحدة الواليات مت قدَّ ن ح وازدادت%)(15، ،

ا منمشاركة ية العر   . )27(%) 30إ% 8(لدول

مثل   الدولية، املساعدات ا ق حقَّ ال نجازات من العديد عن التغا يمكن ال أنھ ومع

جتماعية دمات ا وتوف ية، الفلسطي السلطة ملؤسسات ات املقرَّ عض ناء و التحتية، َ البُ ر تطو

ع يجة ن ة بأيّ تأِت لم ا أ إال يةساسية؛ التدم سرائيلية املمارسات ب س ل، الطو املدى

والشراكة التعاون اتفاقيات جِد تُ ولم ة، يو ا وموارده الفلسطي الشعب بحق املستمرة والعدوانية

عيدة امة دَ ستَ ُ امل التنمية أو ن ي للفلسطي ي الذا ر التطو ومصادر آليات توف ي ورو تحاد مع

وفش املصاملدى؛ ر وتقر قتصادي ستقالل من وتمكينھ الفلسطي املجتمع ة تقو لت

ن ي الفلسطي ض عو املساعدات فشلت كما ؛ وكأفراد-السيا سائر-كمجتمع ا افة عن

ھ لعلَّ بل ؛ سرائي حتالل ا ب سَّ ال ضرار العكس-و بقصد-وع املساعدات ذه مت سا

غ وانبأو با وقانوناً عرفاً ة َج مُ ا بوصف حتالل، دولة ل ا عن العبء تخفيف قصد

ن ي للفلسطي جتماعية دماتية وا   .قتصادية

تحمل   ال ا بطبيع ية ورو املساعدات ألن يتحقق، لم املدى عيدة تنمية إيجاد دف إن

تدع ة جار مساعدات ما بقدر التنموي ع وسدادالطا ستمرار من السلطة ن وتمكّ املوازنة م

ي ورو تحاد لسياسات ي ا ال دف ال وإن النقدي؛ الدعم برنامج خالل من وذلك ا اما ال

متصلة ية فلسطي دولة بناء إ التوصل يكمن والذي ية، الفلسطي التنمية ع مشار ل تمو

يتحقق لم أمر ياة، ل وقابلة بعةوديمقراطية املتَّ جندة وفق العون سياسات نفاذ اس رغم ،   )28(أيضاً

الفلسطي   لالقتصاد حقيقي نمو ناك ون ي أن يتوقع ال أحداً فإن سبق، ما إ باإلضافة

و سة الرئ ية الفلسطي الطبيعية للموارد اكھ وان حتالل تحكم ظل وذلك املنظور، املدى

واملياه؛ رض ا نطليع الدائم عضاء من ن اثن تضم ة قو لدول عاً تجمُّ بوصفھ ي، ورو تحاد و

جانب إ يتحمل فإنھ حتالل، لدولة ول التجاري ك الشر أيضاً وصفھ و ، الدو من مجلس

مسؤولية ية، الفلسطي القضية عن خية التار للصراع  مسؤوليتھ ّلٍ التوصل بخصوص أخالقية

السالمالشر  عملية فاعلية أك سياسياً دوراً يلعب أن ي ورو تحاد وع وسط، ،وأالَّ)29(ق

إسرائيل ة ملص غلب عّمِ ا مؤشرا س ال العملية ذ ل ل ِ مموّ د مجرَّ ونھ ب    .يكتفي

ة: ثانياً  سو ال عملية ع إلسرائيل ي ورو قتصادي الدعم   :أثر

الع   اإن ص م واحدة بجملة وَجز تُ أن يمكن سرائيلية ية ورو قتصادية القات

ستجابة” و الفرصة سرائيلية،“اجتماع الرغبة مقاس ع دائماً ية ورو الفرصة انت حيث ،

عادية أو ناشئة العالقات تلك تكن ولم د؛ تز ما ور الفرصة قدر ع إسرائيل استجابة انت املقابل و
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وثقافية سياسية عوامل ا ر قرَّ اتيجية اس خية تار عالقات بل ِصرفة، اقتصادية بمعاي ومة ومح

العالقة أملت ال السياسة إن بل السياسة، أمور ا ف قتصاد ر ِ يقّر ولم وأيديولوجية؛ وأمنية

لنفس املوازي قتصادي املشروع مالحظة ولة س يمكن بحيث ،قتصادية، السيا املشروع

ي مر بالضغط ا عل ومفروضة ة مز إسرائيل مع ا عالق بأن يحاء ا أورو دعاية   .وتحاول

العمل   إنتاجية رفع ا واستمرار علمياً إلسرائيل ا أورو ن تمك و السياق ذا م إن

م ، حاسماً دوراً ا ألورو ان فقد ، دو مستوى ع صارت بحيث ا علد رتھ وفَّ ما م خالل ن

عامي ن ب ما تراكمياً ر دَّ قَ يُ والذي إلسرائيل الصعيد دوالر،) 600(بحوا) م2009 -م1949(ذا مليار

إ ترتفع ي ورو تحاد حصة فإن املاس، عدا الصناعية الصادرات ع مر قصرنا أي)(32%ولو ،

يبلغ الذي املتحدة الواليات ب نص من لتجارة)28%( أك عبور محطة ا أورو أن رقام تحليل ر ُوظِ ؛

دول مع ة فيَّ ا ا“ معادية”إسرائيل أورو رت وفَّ لقد ي؛ أورو ِقناٍع خالل من التعامل ع تحرص ا ل

م حاجا عض تلبية مقابل سياسية شروطاً ن ي الفلسطي شِبع ُن ح إنتاجية، طاقة إلسرائيل

ال الكية إلسرائيلس ِنَحت مُ ال نتاجية الطاقات عن نوعياً   .)30(تختلف

امس ا دات: الفرع ِ  :منية املحدّ

ا حافظت   ا ع أورو رب اية منذ" أم يار وح الثانية العاملية ا السوفي تحاد ا

اء رب وان ا" الباردة ا ا املتحدة، الواليات مع الوثيق بتعاو  باعتباره طل شمالحلف  وعضو

ا ع تقع ال و املؤسسة الدفاع عاتق من، مسئولية عد و تحاد و يار ا عد لم السوفي ا  أورو

ضة ة طر معرَّ ة س يجة والتقليدية، النوو البلقان ون ، بداية ألحداث املا القرن يات  سعي

ا أدركت ا أورو رضة أ خط ملجموعة عُ د ال ارمن ِ ا، دّ   ترغب ال املتحدة الواليات وأن استقرار

لة  التدخل مش ا، ل ا وأن تواج ا ل املبادرة زمام أخذ عل ل دون  مشا ا  ع عتماد بنفس

ا، قدرات غ ناك لدى ف ا من توف تكفل تحاد دول  عظيمة ا، عن والدفاع ل ا مّما مصا  إ قاد

مؤس شاء للسياسةإ ارجية سة ا ا وأقرَّ كة، املش منية دة  و يخت معا ؛)31() م (1993عام ماس

ا وسعت ا أورو دة"  لتأكيد دام معا ِ دخلت ال ،)م (1997عام "أمس اعتباراً  ّح أول من التنفيذ

ان ،)م 1999مايو( أع سوالنا خافي و سق م ارجية للسياسة أول منية  ا كةو املش ية   .ورو

ا تدرك   ا أورو ون  أن يمكن ال أ ة ت ية والبلدان وآمنة مستقرَّ بة العر ة؛ القر مضطر ا  م

ي فاألمن قتصادي العسكري  ورو  ضطرابات ذه ظل ستقر أن يمكن ال والثقا والسيا و

تقل قد ال ي، الداخل إ ت ي دور  وجود ستد مما ورو  الدول  استقرار ع للمحافظة فاعلأورو

ي ال فاملشكالت املتوسطية؛ ا عا ا م غ :مثل أورو رة ئة، وتلوث الشرعية، ال افحة الب اب، وم  ر

ا يمكن ال الدول  بمساعدة وإنما منفردة، حلّ ا املجاورة بقية ية الدول  وخاصة ل وصار)32(العر  التعاون  ؛
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تم(11أحداث عد ن)م 2001 س ي تحاد ب ة املجاورة والدول  ورو اب" ملواج  ع واملحافظة" ر

من استقرار ي تحاد عمد ال الضرورات املنطقة، ا للمحافظة ورو تدرك) 33( عل حيث ا ؛  أن أورو

تقل أن يمكن ضطرابات ذه ا ت ق عن إل اليات طر ية ا ع العر ا املتواجدة  قطر  عن أو أراض

رة لذا غ ال دة عمدت الشرعية؛ دام معا داف صياغة إلعادة أمس ي تحاد أ مجاالت  ورو

الت استحداث خالل من والدفاع، من ة والقدرات املؤ ة، وغ العسكر عرف و العسكر مة ما  بم

غ" د ال" باترسب ا تتعدّ ام ن م و ب السالم يةعمل" القيام و "السالم حفظ"نقاذ  كشفت فقد ؛"صنع

ت  م القصور  وسوفو أحداث وأكدت الب ي، وجود ع ورو ية أمنية سياسة ضرورة  أورو

دة من، للدفاع موحَّ ذا و ِقدت الغرض ول ي قمة عُ سم( لسن اتفق)م1999 د وال  الزعماء ،

يون  ا ورو شاء ضرورة ع ف من قوة إ  شمال حلف مع بالتعاون  وشفافية بكفاءة عمل فظ

، مت طل س وال ع قوة بتأس السر شار ا ،)م (2003 عام بحلول  لالن  جندي (60000 )شر بمقدور

ام ع للمساعدة يوماً  (60 )خالل م غ" تنفيذ   .)34(" باترسب

دول   ن طرف ن ب السالح حركة ن ب ن معَّ ارتباط بوجود القول البدي من ماإنھ وسياس ن ي

ا م عدة داف وأ خلفيات السالح ركة أن إذ ارجية، ذه: ا تأث حيث من اتيجية س ة الوج

والغايات ارج؛ ل السوق فتح ة قتصادية داف و ة؛ العسكر القوى ان م ع املبيعات

مشر  ون ت ة س فمساعدات ، سيا و ف خ تجاه أما ة؛ أوالعسكر ٍ خفّي شرط دائماً وطة

ع ى د د ا يقوم ّ مصادرة ضم أو امتالك حدَ إ يصل وقد ارجية، ا السياسة سيق الت

الوط السيادي بالقرار التحكم  .)(35أو

تج   إسرائيل عتمده أساساً ا أورو ودول إسرائيل ن ب ة العسكر العالقات انت لقد

ع أقامت حيث ا، ش منج أك ع اسب م ا لنفس وحققت ية أورو دولة من أك مع ة عسكر القات

املجاالت والتق العل التبادل عن فضالً ات، ا وتبادل ب والتدر ّس ال خاصة صعيد،

ا ع تنفذ ل ك تحاد مع اتفاقيات وتوقيع عالقات إلقامة إسرائيل طت خطَّ ثم املتنوعة، ة العسكر

فقرة ثارمن بة م معھ ع توقَّ اتفاقية أي مفعول ون لي تحاد، نظام الواردة والدفاع من

ية ورو الدول عض أن ة خ حصاءات رت أظ ولقد ان؛ م بقدر تحاد دول امل ع

و مباشرة ا أمر عد ي وتأ السالح د تور عملية املم: ساس أملانيا، سا، ا،فر ي ب املتحدة، لكة

ا ل ن ِ تؤمّ انت ال تركيا مع العالقة اضطراب فبعد ب التدر مجال أما م؛ وغ رومانيا بولونيا،

ب التدر حقول من ا ضال إليجاد ا أورو إ إسرائيل سعت املجال؛ ذا العالقات. الكث تأث و

لالت ارجية ا السياسة ع إسرائيل مع ة والعسكر بإسرائيل ا أورو تمام ا فإن ي، ورو حاد

ا ع ا ِ تؤمّ مصا يجة   .)36(ن

السادس حقوق : الفرع دات ِ  :سان محدّ
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ي تحاد عمل ز ع ورو و أو دولھ داخل سواء العالم  سان حقوق  عز ف ا،  تم خارج

دين قليات بحقوق  ز واملرأة، واملشرَّ ِ ركّ قوق  ع و  يت واملدنية، والثقافية والسياسية قتصاديةا

ا والتجارة التعاون  اتفاقيات خالل من ذلك عقد ائھ، مع تحاد ال عت شر ام و  البنود ذه ل

تھ س ال الدول  ع أساسياً  شرطاً  عضو   .)37(إ

تم   ) م (1995عام سطيةمتو  -ورو للشراكة برشلونة  التأس للبيان بند إضافة وقد

ر" إ يدعو ا  والديمقراطية القانون  دولة تطو ام نظام واح ، ات حقوق  السيا ر وا  سان

قيقية املمارسة وضمان ساسية، ذه والشرعية ا قوق  ل ات، ا ر ا بما وا التعب ف ة س حر وتأس

معيات داف ا ة سلمية، أل ماعية الفردية والعبادة التفك وحر ب أي دون  من وا س  أو عرق  تمي

سية ام وضرورة دين، أو ج ام وفرض اح يع الدول  ذه مجتمعات والتعددية التنوع اح  و

سامح، ة ال ة ومحار ذا)38("جانب وكره العنصر و تمام عكس ؛ ي مدى  بحقوق  القوي  ورو

ارج السياسة ع القضية ذه وتأث سان، ية يةا ا ورو  تحاد دعم كما.الدولية عالقا

ي شاطات ورو اصة ال ية خالل من وذلك سان بحقوق  ا ورو  وحقوق  للديمقراطية املبادرة

ا ينفق ال سان ي تحاد عل يورو املائة يقارب ما ورو اً  مليون  )39(:ي ما تحقيق دف سنو

ز  - أ  .القانون  وسيادة الرشيد كموا الديمقراطية عز

ة إلغاء عملية دعم  - ب  .العالم مستوى  ع عدام عقو

افحة  - ت فالت التعذيب م ة من و ز العقو عز نائية واملحاكم الدولية املحاكم منصات و  .ا

افحة  - ث ة م وف العنصر ا قليات ضد والتمي جانب من وا ن و ن صلي مع   .لبلد

ذا   ي تحاد قام ول ات بفرض ورو ورما الصرب ع اقتصادية عقو ا و اك الن مبابوي  وز

إال)40(سان حقوق  ا مواقف أن ؛ ات من املزدوجة أورو ا ن  سان قوق  إسرائيل ان  فلسط

عدم ت ي تحاد مصداقية يث عائھ  ورو قوق، ذه عن يدافع بأنھ ادِّ ل ا رائم ف ارتك ا اال  ب

لم إ وصوالً  )م (1948عام من ابتداءً  الفلسطي الشعب بحق إسرائيل نة الرا ظة ا يتخذ ال  أي شأ

ي عقا ل ولم.إجراء ِ ي تحاد يفعّ ية الشراكة اتفاقية من الثامنة املادة ورو اصة -ورو ا  سرائيلية

ام ند أن" ع تنّص  ال سان حقوق  باح ن اتالعالق س ذه ب وشروط ا، تفاقية طراف  إ ذا

ام م تقود وال الديمقراطية، ومبادئ سان حقوق  اح ارجية، سياسا وا ل الداخلية ش  عنصراً  و

ساً  ت وقد ؛)41( "تفاقية من رئ س يومن منظمة ّع ش راي ا خيبة"عن وو ي من أمل ِ  القاسم تّد

ك ن" املش ي  تحاد دول  ب حيث حقوق  حماية حول  ورو ومات عيق سان،  الدول  عض ح
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ية ل ال- ورو ومات -املجاملة تفّضِ ية دول  ح ساعية أورو ة أخرى  لإلساءات حزماً  أك ملعا

ة ط   .)42(سان قوق  ا

لِزم لم كما   ي تحاد يُ ام إسرائيل ورو عة جنيف اتفاقية باح  وال) م (1949 لعام الرا

ا د" بموج م بأن املتعاقدة السامية طراف تتع ا وتكفل تفاقية ذه تح ام  ،"حوال جميع اح

امات تفاقية من (146) املادة تضع كما دة ال املتعاقدة، طراف ع محدَّ  اتخاذ" ذلك  بما السامية

عية، إجراءات ن ملالحقة شر م اف امل م مخالفات باق وتقديم م أو املحاكمة إ جسيمة  لطرف سليم

ّ  متعاقد ثالث م مع ي تحاد عطي وال .)43(بمحاكم مية سان حقوق  ورو ا ال تلك  يول

ھ ان قتصادية، ملصا ا مصا ع يحافظ قم نظام ناك فإذا تمتع قتصادية أورو  عالقات و

ة سياسية فإنھ قو ا، اتھ عن يتحدث ال مع ا ا إسرائيل مثل سان قوق  ان  إذا أما الدول، من وغ

بد ان املس ك النظام ية، السياسات مع يتما ال سان قوق  واملن ا ورو حقوق ستخدم فإ

عة سان ذا ملعاقبتھ ذر و رال من العديد إصدار خالل من الدولية العفو منظمة أكدتھ ما وعزلھ،  تقار

وال خالل املاضية؛ ر السنوات ظِ ح الوا التقص تُ دول  سان، حقوق  حماية  والصر  فمازالت

كة املتوسط جنوب ي لالتحاد الشر وار  ورو ا شع تمارس املتوسطية، سياسة ات أ ا ن  أنواع

عدام والقتل، التعذيب، سان قوق  وفرض عتقالو  القضاء، نطاق خارج و  القيود التعسفي،

ة ع ، حر اك التعب ن محاسبة وعدم املرأة، حقوق  وان ات عن املسؤول ا ن  البلدان، ذه  ذه

د رغم ي تحاد ع امھ ورو ز وال حقوق " مبادئ وتدعيم بتعز ام  الديمقراطية واملبادئ سان اح

ائھ مع عالقاتھ " ن شر ودول  الشرق   قتصادي ئاً  يفعل لم أنھ إال الثالث، العالم وسط  ماية ش

التدخل وتقاعس الدول، ذه  سان حقوق    سان حقوق  لبند والفعال العم والتطبيق عن

كة) 2(املادة عضاء ع سواءً  املش ي، تحاد  الدول كة الدول  ع أو ورو  اتفاقيات  معھ الشر

الشراكة مثل صادية،اقت ية اتفاقيات عة ورو ية الدول  معظم مع املوقَّ  جعلھ مّما ،) 44 (املتوسطية العر

ات مجال الدول ذه مع متواطئاً  ا طغت .سان حقوق  ان افحة وتداب قتصادية املصا كما  م

اب موضوع ر منية السياسية ةالشراك عّ فبعد خاصة، بصفة سان حقوق  حماية ع يجة و  ن

العملية لت وسط، الشرق   السلمية عّ افحة مواضيع ّش اب م رضية واملصا ر  قتصادية،

كة ا تتوافق ال املش تحاد املتوسطية الدول  عل ي و ز ورو السيا لتعز وار ما ا وال)45( بي  ؛

ي تحاد يمارس ن ع اقتصادي أو سيا ضغط أي ورو املتوسطي ائھ عوا الذين شر  اتفاقية معھ وقَّ

ن دف قتصادية، الشراكة م تحس سان مجال  لَّ أ وال حقوق اصة البنود لتفعيل ي  ا

ذه الضغط أجل من الشراكة اتفاقيات  واملشروطة ن الدول  ع ا لتحس لِّ ام مجال    اح

ستك أو سان حقوق    .)46 (الديمقراطية ر

ي الثا ة :املطلب سو ال عملية أطراف لدى ي ورو الدور فعالية   :مدى
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ول  ية: الفرع الفلسطي السلطة داخل صالحات إلجراء الضغط ي ورو   :الدور

ية   الغر الدول ة ضغوطاً  مارست ية السلطة ع كب إلجراء الثانية نتفاضة خالل الفلسطي

لية اتإصالح وقد  ي ا، يون  املسؤولون  أكد مؤسسا ن أن الفلسطي ي ورو ن ن املبعوث كي مر  و

ا واحدة رسالة للسلطة ينقلون  ون  لن أنھ مضمو ناف مجال أي ناك ي ن املفاوضات الست السلطة ب

عكس (47). صالحات تلك إجراء ع السلطة تقدم لم ما وإسرائيل ت صرار وال صالحاتع لك

ذه رغبة ل س  الدول  حقيقية  عكس ما بقدر السلطة؛ مؤسسات عمل  والشفافية الديمقراطية تكر

ا املقاومة املناسبة الظروف خلق رغب إسرائيل لتحييد أمن وضمان ية  ذلك؛ يؤكد وما.الفلسطي

ي التأييد ي ورو مر ة الداعم و ي سرائيلية النظر لوج ضرورة ةاملب ية السلطة قيام ع  الفلسطي

اب، التحتية الب ع بالقضاء مؤسسات وحيد كمدخل لإلر ية، السلطة إلصالح  حال  وأنھ الفلسطي

بذلك عدم ا ا يجب فال قيام عل ل أج48) (التعو مما ية السلطة ،  تلو املرة نصياع ع الفلسطي

  .املطالب لتلك خرى 

اقتنع   سرائيليةور  لقد بالدعاية سابقاً يون القائلة–و كية  ّسب عرفات عنت بأن:" مر

ات واعتمدوا السلمية، العملية فشل توج ع ية القيادات عض أيضاً حينھ ال الفلسطي  (أن رأت

تھ عرفات فردية ز شكالن )ودكتاتور عز أمام م عائقاً ارجية، طراف مع عالقا  بدأ ولذلك ا

ادف الضغوط مسلسل عرفات ال  القرار ع املطلقة سيطرتھ(:الثالثة قوتھ مصادر من رمان

، السيا زة الفلسطي لألج مھ وقيادتھ وتحكّ ا ؛)باملال منية، ية لقيادات إلعطا  أك جديدة فلسطي

وأك ً و)49(سرائيلية بالشروط للقبول  استعداداً  اعتد أخذ ضوء ؛ ي تحادذلك  والواليات ورو

منية توحيد اتجاه بالضغط املتحدة زة ية ج عة  الفلسطي زة، أر ا، إصالحات وإجراء أج  داخل

امليدانية ليات ا ال لتوف ة تلزم ية، املقاومة بمحار ون  الفلسطي زة ذه قيادة وت أمام مسؤولة ج

ي تحاد ا ورو ما وأمر نا بوصف ن ملمول سي ا الرئ   .ل

عد   ية للضفة إسرائيل اجتياح و ا الغر صار وفرض س إقامة مقر ع ا   عرفات الرئ

بداية برام املقاطعة ن من عدد تجرأ ،)م (2002عام هللا ن املسؤول ي عة تحت الفلسطي  فك وجوب ذر

صار س ع املفروض ا اضطر،50) (صالحات إجراء بضرورة باملطالبة الرئ س حيث  عد عرفات الرئ

صار تخفيف شر املجلس خطاب إللقاء عليھ، املفروض ا ام ضرورة ع فيھ أكد ال  بمبدأ ل

ام السلطات فصل كما حقوق  واح ة ملراجعة عمل ورشة"إ دعا سان، ا املس ا بايجابيا  "وسلبيا

الفلسطي النظام بناء إلعادة وسيادة من صلبة دقواع ع السيا ة القانون  الديمقراطية،  ونزا

وإعادة واملؤسسات بناء القضاء، زة ية واملالية قتصادية ج و)51(التحتية والب  سارع التا اليوم ،

ر"إعالن لتب املجلس ي املجال خاصة"السلطة مؤسسات وإصالح تطو والسلطة القانو  والدستوري،



  فلسطين –جامعة األقصى غزة / م محمد حسي راضي  .ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2019فيفري -18 العدد  55ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

حات"مسودة وإقرار والتنفيذية، القضائية تھ املتعلقة املق وارتكز)52(والتغي لإلصالح برؤ  عالن ذا ،

ارد توصيات ع رو   ).م (1999عام  الصادرة نة

ي   س يؤكد ول امھ عرفات الرئ نفيذ ال ن إ سارع صالحات ذه ب جديدة عي ومة  ح

ر عرف ما مستحدثاً  برئاستھ  تم رئاسياً  مرسوماً  وأصدر ،)م 2002يونيو (6  للمالية" صالح"بوز

نة" شكيل بموجبھ ة ال طة ذه إلعداد "لإلصالح الوزار شراف ا ا، و ا عل  الوزراء مجلس واعتمد

 من يوم مائة خالل السلطة مؤسسات  شاملة إصالحات إجراء ضرورة رأى والذي ،)م 2002يونيو 23 (

خ ا تار فردت)53(اعتماد اعية نةال ، ا  الر خ الصادر بيا ن تاله الذي )م 2002يوليو (17 بتار م

طة ع أنان و املتحدة لألمم العام ية ا نة"  :أن بقولھ لإلصالح، الفلسطي اعية ال ل تدعم الر  ش

ى حل ايجاد دف قوى  اع ا ، – سرائي لل ود من أنھ ع واتفقت الفلسطي ج  حول  مكثفة خالل

صالح من ميع، قبل من و تم ا ل ذا إ التوصل س ثالث  ا   .)54( "سنوات غضون

عة   ق، خارطة خطة  الواردة صالحات وملتا نت الطر نة" وّ اعية ال  عمل مجموعة" الر

سية دولية ثق "رئ ا ان عة مجموعات سبع ع و: (مجاالت صالح مواضيع ملتا  قتصادنتخابات،

اص، القطاع ،ودعم خدمة والوزارات املالية، واملحاسبة ا ن وقطاع ن، املوظف ي واملجتمع املدني  املد

كم ، وا ل ،)القانون  وسيادة والقضاء املح ا ع املجموعات ذه من مجموعة وأشرفت  مجال

ق مع بالتعاون  ل الفلسطي للشعب املقدمة املنح واعتمدت ،(...)فلسطي عمل فر من ل  ذه مجال

ر ع املجاالت ا ال التقار يون، يقدم ر الفلسطي ان وتقار الجتماعات الفرعية ال  الدول  املقدمة

س كشرط املانحة ورغم)55 (للسلطة املا الدعم لتقديم رئ ذلك، ، صار بقي ل ع مفروضاً  ا

صادق.حدة عليھ الضغوط وازدادت عرفات، لذلك يجة س ون  القانون  ع )م (2003عام  رفاتع الرئ

الستحداث تم الذي سا ملان ملساءلة يخضع الذي الوزراء رئاسة منصب عديلھ ن ،)56(ال  محمود وع

س عباس رئ س الصراع حدة أن إال صالحياتھ، من جزءً  وأعطاه )م 2003مارس( للوزراء كأول الرئ ن  ب

س عرفات ديد وزرائھ ورئ منصبھ ستقالة ع عباس محمود فأج ارتفعت، ا  )م2003يوليو ( من

ع أحمد ليخلفھ   . )57(قر

امنة املقاصد  :باإلصالحات املطالبة وراء ال

ية   الفلسطي الدولة شأن موقف لبلورة س و ية ورو الدول س ت أن) املستقبلية(لم

برؤ  للقبول الضغوط ممارسة إطار ضمن املساعدات مسألة منستخدم وذلك السالم، لعملية ا

مشروعات بتقديم تحديداً أك انت و ا، ومؤسسا السلطة إصالح ن عناو حملت محددة برامج خالل

ية الفلسطي السلطة ا عي مرافق أسلفنا-إلصالح القضاء،-كما ومنظومة منية، زة ج مثل

املالية وكما. إ...واملؤسسات صراحة ا أورو ت خافيوع ارجية ا ا سياسا سق م لسان ع جاء

من عشر ي الثا للقدس ارتھ ز أثناء إسرائيل) م2005يوليو(سوالنا يع ل تحاد مسا إطار
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ي ورو تحاد بأن غزة من اب إ ادفة ال ا خط إتمام املستوى: "ع ع ساعد أن د ير

م و والسيا ا،" قتصادي انتظار طال ية فلسطي دولة ق طر ع مة م خطوة ذلك اً معت

اتيجياً  واس أمنياً اً مطلو وسط الشرق استقراراً ا ورا من ا أورو جنت تحققت؛ ما إذا .)58("وال

فإن املقابل السلطة، و ة قيادة ق باستمرار معنيّ مقومات الالزمة املوارد تدفّ ن ياة لتأم  قليم  ا

ي موارد و ،59)(تديره الذي   ما ع) السالم  لعملية الراعية الدول (أو) املانحة الدول (من أساساً  تأ

اطات من ذلك ا قد الذي مر سياسية، اش ا تكييف إ يضطّر الواقع، مع ذا  عن النظر غّض  ذا

ا حقيقة   )60(.رغبا

أثارت   ن، ط باإلصالح املانحة الدول  مطالب لقد ي ن ففي الفلسطي ب ح السلطة تطالَ

ناء ة مؤسسات بناء  قدماً  وامل إصالحية مؤسسات ب نية إدار م م املتقدمة؛ معاي مع ت  الدول

لالحتالل، الفلسطي الشعب يخضع ن ا فقد ذات ة يتمتع وال الوطنية، سيادتھ و  التنقل بحر

غالقات يجة شر سرائيلية ن ستقالل الداخ لألمن يفتقد كما واجز،ا و يقدم ،)61 (املا و  ولم

سوى  الغرب لھ ذلك رشاد الن إزاء   . و

يت ومن   ة صالح أن نا شري  الفساد ومحار شر  املس و ية الفلسطي  السلطة

ونا لم الديمقراطية دف يوماً  ي ا ما ا، أورو لفرض انا وإنما وأمر  سرائيلية  الشروط غطاء

كية مر د لتقديم الفلسطي الشعب ع و ع من مز وإجباره السياسية، ضوع التنازالت  للمطالب ا

ا فعندما سرائيلية؛ أمر س  تجد انت ة، التنازالت تقديم ع القادر الوحيد عرفات الرئ  تم املطلو

معھ ل سا ا ان ال نتخابات وإجراء السلطات بفصل تطالبھ ولم ال ولكن)م 1999مايو ( موعد ، 

د لتقديم املعارض موقفھ رأت عندما صالحات  نتخابات بإجراء طالبتھ التنازالت؛ من مز   !!و

ي الثا ة: الفرع سو ال عملية من ي ورو تحاد مواقف ع ي ورو ي يو الص ي اللو   :تأث

لـ   دة املؤ الضغط جماعات شطة أ سبقت س“ إسرائيل“ لقد حيث“ إسرائيل”تأس ا، نفس

اتيجيات س و السياسات ع ومتواصالً اً كب نفوذاً يونية والص ودية ال الضغط جماعات مارست

والعقد ن العشر القرن طوال القول يمكن بل ، و العاملية رب ا تلت ال ة الف طوال ية ورو

ف ن؛ والعشر ادي ا القرن من وخصوصاًول ية، الغر ومات ا من املحدود غ الدعم بدون

أبداً  لين ن فلسط ستعماري املشروع يكن لم سا، وفر طانيا ر و املتحدة فقد. الواليات

السياسة، ع للتأث ا بذل ال ا ود ج ة ثمار س و املالية املصا الضغط جماعات استخدمت

ح استخدمت كما إتماماً سار ال من السيا يف الطَّ امل ع زة ِ مركّ ساسية السياسية زاب

ط لر ا وسع ما الضغط جماعات بذلت وقات ل و املتطرف؛ اليمي ناح “ إسرائيل”ا

اتيجية س أغراض لتحقيق اتيجيات س ذه لدرجة ية ورو للدول ى الك اتيجيات باالس
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يونية لـالص د مؤ باتجاه تميل واشنطن السياسة جعل ا نجاح عد و ى، منذ“ إسرائيل“الك

ي لو ل حوّ ن، العشر القرن من ي الثا باتجاه“ إسرائيل”النصف مؤخراً تمامھ ا املتحدة الواليات

امل من العديد تقود إذ تجاه، ذا كب تقدم حدوث ع عالمات ناك الفعل و ا؛ نظماتأورو

قيام طار ذا ِذلت بُ ال ود ا ومن ية، ورو العواصم من ا وغ بروكسل مة امل ذه حالياً

آزنار ا مار خوسيھ سبق ي سبا الوزراء س مبادرة رئ إسرائيل”بإطالق مايو(31“ أصدقاء

الص). م2010 ي و اللّ ا يقوم ال ات للتحر البارزة السمة عضأما بأن ن ي ورو إقناع ف ي يو

لـ ة املوجَّ الوا“ إسرائيل“نتقادات من ان وقد السامية، معاداة ال أش من شكالً دّ عَ أُن يمكن

لـ دة املؤ املجموعات ن“ إسرائيل“أن الي ا ن السياسي لث ا أورو ودية ال املعاناة خ تار ستغل

ضدَّ  شددة م مواقف اتخاذ التأثعن عكس و املحتلة؛ ن فلسط ان للس سرائي اد ضط

من ت ِلدَ وُ لعالقة افلية الت العالقة طبيعة ية ورو ارجية ا السياسة ع ي يو الص ي و للُّ ا ا

اتيجية س واملصا السياسية ة النفعيَّ   .رحم

ا   السياسات ر يظ ي يو الص ي و اللّ تأث ان يتجَّوإذا فإنھ ية، ورو للدول لفردية

ّل من الرغم فع ماعية، ا ي ورو تحاد سياسات أك ال“ إسرائيل”بوضوح الذي سود،

ي ورو تحاد د ّع فقد سان، حقوق مجال أحد ع مستوى) م2008يونيو(يخفى برفع

بيَّ ال طوة ا و ا، مع داخلالعالقات ي يو الص ي و اللُّ نفوذ ِ تّف مدى وظ م ل ش ت

ي؛ ورو ي تحاد ورو تحاد سياسة ع ي و اللُّ تأث ع صارخ آخر مثال تجَّ نوفم(وقد

دة)م2009 سوَّ مُ ي ورو تحاد أصدر حينما سياسة"، ال" مشروع دية السو ومة ا ا وضع

رئاس تتوّ عاصمةانت الشرقية بالقدس اف ع دة املسوَّ حت اق وقد الوقت؛ ذلك تحاد ة

جانب من ة قو احتجاجات وإثر واحد أسبوع عد أنھ غ ية، الفلسطي للدولة “ إسرائيل”مستقبلية

القدس أن ع صراحة تنص ال السابقة شارة فيھ حذف بياناً ي ورو تحاد أصدر ا، ومنظما

ّلٍا ل عاصمة القدس عل ذلك من بدالً ودعا ية، الفلسطي للدولة عاصمة ون ت أن يجب لشرقية

ق“ إسرائيل”من طر عن ا إل التوصل يتم سلمية ة سو أي من كجزء املستقبلية ية الفلسطي والدولة

  .التفاوض

سوالنا  خافي عَّ ما ورو ور تحاد مسؤو سالم اس مدى عن يبوضوح و للُّ ي

ي، ورو لالتحاد ارجية ا للسياسة أع سق كم منصبھ مغادرتھ من ة قص ة ف فقبل ي، يو الص

للقدس ارتھ ز خالل يز ب شمعون الراحل سرائي س الرئ مع عقده في مؤتمر سوالنا قال

ر20-22( ع”): م2009أكتو يتمتَّ ية ورو القارة خارج بلد ناك س طل تر ال العالقة من النوع ذا

ي ورو باالتحاد وأضاف“إسرائيل ي”، ورو تحاد عضو إسرائيل بأن أقول بأن واسمحوا

برامجھ ل شارك و تحاد، برامج ل عضو ف املؤسسات، عضواً ون ت أن وقد“دون ؛
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ن ملسؤول فة لِّ امل املواقف ذه مثل رِجَمت لـتُ سمح ا ممَّ سياسات، إ كبار ن ي بأن“ إسرائيل“أورو

الرئ ار ا املشارك برامج”تصبح ات“ إطار لشر ُسِمَح كما ، العل للبحث ي ورو تحاد

تحاد ل تمو ع صول ل لة مؤَّ تصبح أن سرائيلية ة دقة. )62( س أك ة رؤ أجل ومن

ية  ورو ن،للعالقة الطرف ن ب املواقف ختالف و التقارب نقاط م أ الة سنورد سرائيلية

الفلسطي ه نظ حساب ع سرائي انب ل ي ورو نحياز  : ومدى

سرائيلية: أوالً  و ية ورو املواقف ن ب التقارب   :نقاط

ا   للقضية حل أي بخصوص م مواقف دائماً يون ورو حمايةيحرص ع ية لفلسطي

ن ب العديدة التقارب نقاط من انطالقاً املنطقة السيا ستقرار ضمان وع ية ورو املصا

مثالً  ذلك ومن سرائيلية، و ية ورو   :املواقف

ودي  - أ وال الرأسما باالقتصاد املنطقة اقتصاد بط س السالم عملية   .أن

املنطقة  - ب استقرار ع ساعد س ية الفلسطي القضية حل  .أن

ستعطي  - ت تلك ستقرار وسط“ إسرائيل”حالة الشرق ة املحور الدولة ون لت  .الفرصة

أخرى   - ث ة ج من ية الغر الدول مصا الوضع ذا ن  .)(63وسيؤمّ

سرائيلية: ثانياً  و ية ورو املواقف ن ب ختالف  :نقاط

و   - أ يرفضيطالب ن ح الدولية، والشرعية املتحدة لألمم أك دور بإعطاء يون رو

ذلك  .سرائيليون

كية  - ب مر املتحدة الواليات دور عن مستقالً دوراً ن ي ورو إعطاء سرائيليون  .يرفض

قتصادي  - ت الدعم ي ورو الدور يتجاوز بأالَّ سرائيليون  .يطالب

سرائيليون   - ث ظ إدانةيتحفّ و ي سا الدو القانون بتفعيل ية ورو املطالب ع

سرائيلية ات ا  .ن

ع  - ج املستوطنات منتجات ن ب إسرائيل مع قتصادية العالقة إطار يون ورو ق ِ يفّر

املستوطن منتجات وسم تم و ، سرائيلية املنتجات من ا وغ محتلة أرا تقع ا أ اتاعتبار

إسرائيل حفيظة يث مما ا  .وتمي

من  - ح الرغم ع إسرائيل غضب يث ن، فلسط بدولة ية ورو الدول عض برملانات اف اع

سيا منھ أك رمزي ع طا ولھ ا بلدا ومات ملزم غ اف ع و ت التصو ذا  .أن
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ي نحياز : ثالثاً  اورو ه نظ حساب ع سرائي انب   :لفلسطيل

ي تحاد اتخذ   ز قراراً ) م8/12/2008(  ورو  ع مشدداً  ،"إسرائيل" مع عالقاتھ بتعز

وار موازاة  ذلك يتم أن ضرورة ن ا ة من إسرائيل ب ن ج ي ية والدول  والفلسطي ة من العر  أخرى، ج

ر وأكد السالم، عملية " التوازن " ع سلباً  التأث عدم غية  أن وشن برنار الفر ارجيةا وز

ز" ن مع العالقات عز ي فلسط ، سيأ ء عض صعب مر أن إال تالياً ن، مع ال ي  مر أن إذ الفلسطي

  )64(.دولة وجود عدم ظل  عقيداً  أك

انحياز   ع ي ورو تحاد بيانات يون -" أخال"وتدل ورو يراه يراه(إلسرائيل-كما نما ب

أخالقياً  ال املثال) العرب يل س فع ع؛ الوقا عض عن التعب ملان بيان دعاعند ي ال  الصادر ورو

خ اسبورغ ) م(2010/6/18 بتار  ان الذي شاليت، جلعاد سرائي الرقيب عن الفوري فراج إ  س

 العالم عن بمعزل  غزة  بھ ظحتفا تم والذي) م 2006يونيو (25  حماس حركة قبل من اختطف قد

ار ن ذلك منذ ا ى دون  م،2011 عام وح ا ن لألسرى  إشارة أد ي كما. إسرائيل لدى الفلسطي

ندي ا ذلك سراح إلطالق ا سعاد الحقاً آشتون ن اثر من)م10/2011/(12أبدت ل وشكرت ،

أي دون ملان، و ن املصر ن املفاوض وخاصة ذلك م لألسرىسا أو حماس ركة إشارة ة

حدثت ال إيالت لعملية ي ورو تحاد إدانة ع أكدت كما ن، ي ،)م8/2011/(18الفلسطي

ت تحاد"وأو ات أولو من و سرائي الشعب أمن آشتون"أن أبدت كما )م9/2011/(10؛

املصر ن املواطن من حشود بھ قامت الذي وم لل ا رة،أسف القا سرائيلية السفارة ع ن

راء دود ا ع سرائيلية القوات قبل من ن املصر نود ا من عدد مقتل عد جاء والذي

القت ن املصر نود ا إ شارة من ا ح تصر وخال ناء، بيانھ. )65(س جدد)م2012مايو(و

أ ضمان ع تأكيده ي ورو تحاد غزة" إسرائيل"منمجلس من خ الصوار إطالق  وخالل. )66(وإدانة

ي تحاد دعا ،)م2014( صيف غزة ع سرائي حتالل عدوان  إطالق وأدان القتال لوقف ورو

خ ا، عن بالدفاع" إسرائيل" حق إقرار مع سرائيلية، املستوطنات باتجاه غزة من الصوار  وضرورة نفس

جتماعية قتصادية حتياجات مراعاة ان و     )67(.غزة لس

الثالث ية: الفرع الفلسطي القضية تجاه ي ورو الدور من ي والعر الفلسطي  :املوقف

خضعت   ية الدول  لقد ي لالستعمار العر ة ورو ست زمنية ف ة، ل ا ارتكبت بالقص ف

املجازر  ا ية، الشعوب بحق أورو بت العر ا، و يج ثروا ذا ةون ، رث ل ا التار أورو ار تحاول  إظ

ا تمام ن ع والعمل وسط، الشرق  بأمور  ا التار لتتجاوز  أحوالھ، تحس  إالَّ )68(ستعماري  املا

ود دور  أن ا  ال افياً  فاعالً  ان أورو إ نظرة لتغي و ن ي لت العالم ورو فتحوَّ ي، إ العر النظرة

اد من عانوا ايا مو من العرب ستعمار ضط ي، و م ورو و ن إ وقد متطرف ن، ابي  وإر

ص ن محمد( َّ ل حسن ية النظرة ذه) ي بقولھ العالم تجاه ورو ي شنا إنھ": العر  نراه الذي يد
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ومن إ سالم اختصار من أحياناً  اب، ومن إ العرب اختصار إر ول،  لصراعا قضية اختصار ب

ي اية إ سرائي -العر   .)69( "السامية معاداة ح

تراجع،   إ يؤول ية الفلسطي القضية حّل ي ورو الدور أن ين املستقبل شراف اس إن

ذلك ورغم ّل؛ ل مبادرات تقديم من ن ي ورو منع تحاول سرائيلية و كية مر الضغوط وأن

يم وما ي ورو املوقف يةيحظى الفلسطي القضية ة سو تجاه أدوار من ا أورو بھ تضطلع أن كن

ي العر ر-والصراع التحر منظمة س و ية، والفلسطي ية العر وساط كب تمام با سرائي

موقف يوجد ال أنھ إال وسط؛ الشرق منطقة ومؤثر فاعل ي أورو دور إيجاد إ ية العر والدول

فلسطي أو ي يجةعر ن وذلك ية؛ الفلسطي القضية ة سو ا ودور ا أورو تجاه ووا د موحَّ

وحروب وفو اضطرابات من ة املركز ية العر الدول ده ش وما ي العر ت والتفتُّ الضعف حالة

املواقف ع سلبية بصورة ينعكس الذي مر الداخ الفلسطي نقسام يجة ن وكذلك لية، أ

ية يةورو الفلسطي القضية والقوى. تجاه ر التحر ومنظمة ية العر الدول إعفاء يمكن ال ذلك ومع

عض واستغالل ية، العر املنطقة ية ورو املصا ثمار اس تجاه م مسؤوليا من ية الفلسطي

ت ع للضغط ي ايجا ل ش ا وتوظيف وإسرائيل ي ورو تحاد مواقف ن ب ختالف حادنقاط

القضية ة سو مة املسا واستقالالُ فعالية أك دور لھ ون و أك مسؤولية يتحمل ح ي ورو

ية   .الفلسطي

ع الرا ن: الفرع ماب ة الف ية الفلسطي بالقضية ي ورو تمام   ):م2016 -2014(تراجع

املنطق   تحدث ال ى الك بالتطورات الدو شغال عاميأدى ؛)م2015-(2014ة

بالشأن تمام تراجع إ جديدة، خرائط رسم ومحاوالت وصراعات ات غ و ثورات من شملھ بما

وقد ، عاميالفلسطي خالل ة سو ال مسار الدولية اعية الر نة ال تأث تراجع -2014(عزز

ي تحاد خطوات تتجاوز  ولم،)م2015 ليات سوى  السياق ذا  ورو  خالل من وذلك فقط الش

افات ع دولھ برملانات من عدد إقدام ة اع ية؛ بالدولة رمز " إسرائيل" سياسات انتقد كما الفلسطي

ن ضد ي دم املستوطنات، كتوسيع الفلسطي دار غزة، وحصار املنازل، و ية، الضفة  الفاصل وا  الغر

ي غ الضم وخطة  دعا) م(2014 صيف غزة ع سرائي العدوان وخالل الشرقية، للقدس القانو

خ إطالق الوقت ذات  وأدان القتال لوقف تحاد  مع سرائيلية، املستوطنات باتجاه غزة من الصوار

ا، عن الدفاع " إسرائيل" بحق قرار  قتصادية حتياجات مراعاة ضرورة إ دعا كما نفس

جتماعية ان و أن غزة؛ لس الدبلوما إال فقطراقتص) م2015(عامشاطھ بيانات عة أر  )70(.ع

ي تمام انصراف أدى لقد ي مر ورو ا يرون-  أخرى  دولية قضايا إ و احاً  أك أ  تراجع إ -إ

د م ، الشأن تجاه الدبلوما ا م املتحدة الواليات أن ومع الفلسطي ل تل ا عام ش  سياس
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ا فقدان و للنظر الالفت لكن الشأن، ذا  قليديةالت دا ل املعلنة الرسمية ع ال ل  املصداقية، أش

ل ش ايد و ، م ة ووا كية فالرؤ ِ  ع قائمة انت مر ن جّر ي ع إ الفلسطي  وترك التنازل، مر

ن نون  سرائيلي قائق ي رفإن وعليھ ؛)71(رض ع ا  املوقف عن يختلف لم يورو املوقف جو

ي ل مر  سرائيلية، املمارسات نقد  أك امش احتفاظھ مع ،)م2015-2014( عامي خالل عام ش

ية، الدولة إقامة ودعم ي السقف يتجاوز  أن دون  ولكن الفلسطي    )72( .مر

عام   إ الوصول ت2016و الصدارة عن الفلسطي د املش تراجع حيث الدوم؛ مام

ي ورو تحاد ع تا وقد أخرى، ودولية إقليمية بقضايا ن الدولي ن الفاعل شغال ال نظراً عموماً

اختالف امش حتفاظ مع ية الفلسطي القضية شأن كية مر السياسات من بة القر سياساتھ

مؤثر غ ولكنھ ع. محدود ولم ن، الدولت حل تّب تحاد حدودواستمر ع ات غي بأي ف

غزة) م1967( قطاع عن صار ا برفع برملانھ طالب كما القدس؛ ا ف   .بما

يونيو   ي ورو تحاد من اب عن ي يطا ال عالن عطي ولو) م2016(و مؤشراً

تم ت ظلّ طانيا بر ألن ؛ الفلسطي انب ا مع عاطفاً أك سياسات ور ظ الحتمال إحدىمحدوداً ثل

كية مر السياسة مع تناغماً ك العك الشد جمعت)73( .قوى ال سية الفر املبادرة فشلت فيما

يونيو الدول وممث ارجية ا وزراء من ن عشر سا فر ا ا)م2016(ألجل خالل من حاولت وال ،

للتفاوض ائية مواعيد يت وتث ن، الدولت حل ع ب وذلك )74(.التأكيد  سرائيلية املقاطعة س

ي والتعنت   .مر

ي تحاد دور  معالم: الثالث املطلب ة مبادرات تأييد أو طرح  ورو سو  للقضية ال

ية   :الفلسطي

ذا مواقف عدة لھ انت و ة سو ال عملية إطار اً وا دوراً ي ورو تحاد مارس لقد

ورة(السياق املذ ة الف يست) خالل فيما ا   :عرض

ي الدور : ول  الفرع ود دفع  ورو ة ج سو   ):م2007- م2006( عامي  ال

النار) م2006نوفم(   إطالق وقف إ تدعو للسالم مبادرة وإسبانيا وإيطاليا سا فر أعلنت

قطا إ دولية عثة وإرسال سرى، وتبادل ، والفلسطي سرائي ن الطرف ن ب وإفوراً غزة، ع

دو" اف باع تحظى ية فلسطي ومة ح ميغيل )75(".شكيل ي سبا ارجية ا ر وز دعا كما

عام من ول النصف للسالم دو مؤتمر عقد إ نوس ية) م2007(مورات العر الدول وضم

خ بتار لھ بيان ي ورو تحاد وحدد اعية، الر نة ال ع) م22/1/2007(ملجموعة ة سو ال إطار

عام"أنھ بدأ الذي سرائي حتالل اء مستقلة)م(1967إ ديمقراطية ية فلسطي دولة وإقامة

وسالم أمن ا ل املجاورة الدول ا و إسرائيل مع جنب إ جنباً ش ع ياة، ل رسم)76("وقابلة كما ؛
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ال نحو اتيجية س اتھ توج مالمح ي ورو أصدرهتحاد بيان ة أي)م11/2007/(25سو

عنوان تحت للسالم، الدو س أنابول مؤتمر عقاد ا وسط"قبيل الشرق للسالم دولة : بناء

ي ورو تحاد عمل اتيجية و)77("اس السالم ا عل يقوم ال سس وحدد مقابل: ، رض

الص ذات الدو من مجلس وقرارات تفاقاتالسالم، و ق، الطر طة وخر ية، العر واملبادرة لة،

و ن ي الفلسطي ن ب مساندة"إسرائيل"السابقة و اعية الر نة ال قيام إ اتيجية س تلك وتدعو ،

السالم عملية برعاية الدو املجتمع د"وإ)78(.من والتع العرب، اء الشر مع التعاون استمرار

أ لنتائج طبقاً يةباملساعدة الفلسطي الدولة وديمقراطية ة عصر أمنية قوة شاء وإ س، نابول

وحدة م سا ل ش شاطاتھ و برامجھ تحاد وضع مع ي، مر م سق امل مع امل ال بالتعاون

وحل القدس لقضية حل إيجاد ع والعمل غزة، وقطاع الضفة ن ب ية الفلسطي الدولة وتواصل

الالجئ لقضية   .)79("نعادل

ا   بأ نتائجھ سوالنا وصف س، أنابول مؤتمر عقاد ا عد ر"و با طة"انجاز ا إن وقال ،

تحاد ا نا ت ال اتيجية أك"س وطموحاً ، أك وايجابياً ، أك خالقاً تحاد دور ،)80("عل

سوالنا مات" إسرائيل"وطالب بتفا ام س"باالل الطر "أنابول طة وخر ية، العر السالم ومبادرة ،)81(ق،

ية الفلسطي بالدولة اف ع إ من مجلس دعا   )82(.كما

ي الثا سرائيلية: الفرع ية الفلسطي املفاوضات ناف است ي ورو تحاد   :تأث

ومة سقوط عد التجميد ّح التفاوضية العملية دخلت   زعيم ح وصعود أوملرت اديما  حزب

ن يام و ب يا إ زعيم نت ود ة اللي ية حزاب مع متحالفاً  ،)م2009(السلطة سدّ الدي ية  اليمي

ة تلك و خرى؛ والقومية ود تف لم الف س إدارة ج باراك الرئ ي اما مر ن إعادة  أو  إ الطرف

ومة فال املفاوضات، طاولة و ح يا ت نت وقف ولو رض ي بمجّرد ت جز يطان،لال  ومؤقّ  القيادة وال س

ية ت الفلسطي لم ذه أن رغم ذلك، من بأقّل  رض ة  ال ستكشافية جتماعات عض من تخُل  الف

ن جرت ن ب من من أك  الطرف ان، يق  تف أن دون  م ما الفجوة تض ولعّل )83(بي  الوضع ذا ؛

ساؤالت بالذات ال عض أثار ناف دوافع عن قد وخصوصاً  اتاملفاوض است الظروف،  يوجد ال أنھ ذه

إسرائيل ع يدّل  ما الواقع  ا، عن تزحزحت أن بدليل قيد ولو موقف ملة، ا أنُ ا مواصل شط  أل

يطانية والقدس،  س ا الضفة اف ع وإصرار ودية ا ع و كدولة ؛ ذكر طار ذا حصراً

قات صائب ال عر ية يادةالق دفعت سباب ناف الفلسطي ا الست بي من ان وال املفاوضات؛

ات صدور  شأن تحاد من توّج ي يطان ورو غ(...) افة املحتلة را  سرائي س ا  بأ

وجوب والغية شرعية مع اطلة؛ يطانية وقف و س شاطات ية الضفة(افة ال  الشرقية والقدس الغر

والن م. )84()املحتل وريالس وا حصول سباب ن ب من ان وثيقة كذلك ية ع د خطّ  مرجعية أن تؤكّ
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ل السالم عملية ن بتحقيق تتمثّ فٍق  أراٍض  تبادل مع ،)م1967(حدود ع الدولت إلقرار متّ إضافة عليھ؛

ي الوضع قضايا افة شمل أعمال جدول  ا ناء، دون  من ال لول  ونبذ است معو  املرحلية ا نتقالية؛

سقف ر9 -6(قدره للمفاوضات زم تحديد فراج)أش و اية اعتقلوا الذين سرى  عن ؛  قبل

ع ع )م1994(العام  .)85(دفعات أر

قات   عر لم : "وأضاف ا من ذلك ع نحصل إننا وافقنا دون  الدو واملجتمع أم إذ ثمن؛

ناف است ي مفاوضات ع ا ال ة الوضع ر9  -6(لف وتنفيذ)أش امات من علينا ما ؛  حسب ال

متناع تفاقيات و عة؛ صول  الس عن املوقّ ة ع ل دات واملواثيق املؤسسات عضو  الدولية واملعا

ة ر9  - 6(لف ن)م2012مايو(و.)86()أش ب الرسائل لتبادل تأييده ي ورو تحاد مجلس بيان أكد

ل(والسلطة" إسرائيل" اعية)م2012أبر الر بيان أساس ع املفاوضات ناف است ضرورة وع ،

  .)87()م23/9/2011(

الثالث عام: الفرع للسالم اما أو مبادرة من ي ورو تحاد   ):م2011(موقف

خ    بتار لھ خطاب املنطقة سالم خطة اما أو باراك ي مر س الرئ طرح

أو )م5/2011/(19 مشروع ر جو ان و ن، دعامت ع يقوم   )88(:اما

بـ: و   فلسطي ودي"إقرار ال للشعب ودية ع"دولة الدائم السالم يقوم حيث ،

ن؛ لشعب ن ودية"كـ" إسرائيل"دولت لـ" دولة ودي"ووطن ال للشعب"الشعب وطن ن فلسط ودولة ،

املتبا اف ع و ، املص ر تقر بحق ما م ل تتمتع ، الدولةالفلسطي حدود ند س و والسالم، دل

و ية عام" إسرائيل"الفلسطي خطوط ا)م(1967إ عل ومتفق كة مش تبادالت   .مع

ا: والثانية   م علق ما سواء طراف، ن ب للتفاوض بأخرى أو بكيفية مور افة ترك

ت ت أن يجب ال الزمنية ة الف ح ن، والالجئ والقدس دود وا املوضوعاتباألرا ذه ل ا   .ف

مايا   ا باسم املتحدثة بحسب آشتون، ن اثر ي ورو تحاد خارجية رة وز رحبت وقد

شيك، شيغا حدود"و إ ند س أن يجب ن وفلسط إسرائيل ن ب دود ا أن ع اما أو بتأكيد شدة

دو )م1967(عام ا ون ت بحيث انبان، ا عليھ يتفق أراٍض تبادل مع ما، قبل من ا فاً ومع ثابتة ،"د

للتقدم مخرجاً ون ي قد أنھ ة معت اما أو طاب ا تأييد ل م أنجيال ملانية شارة املس أعلنت كما

اح ق أن ا باعتقاد املوقف ذا تأييد عن اجع لل مسبق باستعداد أوحت ل م لكن مام؛ إ

حدود إ ند س مب) م1967(الذي حث أعربو نما ب ؛ ممكناً ومساراً جيداً ئاً ش ون سي ؛ را ادلة

إسرائيل حدود أن مفاده الذي ي مر س الرئ ملوقف دعمھ عن يغ وليام ي يطا ال ارجية ا ر وز

عام خط أساس ع ون ت أن يجب ن فلسط تبادل)م(1967وحدود ن) أراٍض (مع ب عليھ متفق

ن انب   )89(.ا
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امس ا ية:الفرع الفلسطي للقضية ة سو ال ود ج ن و ية العر الثورات ن ب ن ي ورو ط   :ر

واجس   ي ورو املوقف ي-شاب مر املوقف شأن ذلك ات-شأنھ التغ تؤدي أن من

تجاه ية العر الرسمية ات للتوج الرافض الشع التيار ز عز إ ية العر سواء"اسرائيل"الدول ،

تنا ب يس العر الشارع دور تنامي ب س أم للسلطة، الوصول سالمية ات ر ا فرص مي

طراف ا أورو حثت لذا إلسرائيل، التنازالت لتقديم املعارضة عليھ غلب شارع و و ، السيا القرار

املنطقة ارة بز آشتون ن اثر قامت حيث ة، سو ال عملية إتمام سراع ) م2011ويوني (15ع

و ردن و ن فلسط من ل ن املسؤول التقت إ" إسرائيل"حيث وأشارت التطورات"ومصر، أن

سرائي و الفلسطي ن الطرف ن ب املفاوضات لإلسراع تدعو ية العر املنطقة سارعة ،"امل

ارة لز آشتون املسؤول)م29/8/2011(" إسرائيل"وعادت كبار من عدد ن،والتقت سرائيلي ن

سراع ع نا تحثّ وار ا تجري ال ات التغ أن إ فيھ أشارت ارة الز ختام بياناً وأصدرت

سرائي و الفلسطي ن الطرف ن ب املحادثات   )90(.تقدمنا

ع الرا الساحة: املطلب داخل سة الرئ القضايا عض من ية ورو السياسية املواقف

يةالفلسط   :ي

ي املوقف: ول  الفرع ية الدولة من ورو   :الفلسطي

للدولة   ة رؤ وتحديد موقف، بلورة اعية الر نة ال ا عضو خالل من ا أورو دت اج

التالية النقاط التصور ذا عن ت فّع ية،   : )91(الفلسطي

آ  - أ يل س وال املفاوضات، و ية الفلسطي الدولة إقامة إ يل فإنالس ثم ومن ذلك، غ خر

تطلقھ" العنف"عمليات الذي والوصف ، ياً أورو مرفوضة ية الفلسطي الفصائل عض ا تقوم ال

و العمليات ذه مثل ع ا اب"أورو   ".ر

و  - ب الدولة ذه إقامة إ الرامية املفاوضات منھ تنطلق الذي اكم ا مقابل"املبدأ رض

  ".السالم

القا  - ت الفلسطيطار ن الطرف ن ب تتم مفاوضات أي مرجعيتھ إ ند س الذي ي نو

القرارات سميا وال املتحدة مم قرارات و شودة امل للدولة صيغة إ التوصل غرض سرائي و

  ). 242،338،1379(أرقام
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ا  - ث عبد امللك مبادرة و النور إ الدولة ذه وز ل اّمل قلي العربالظرف ا نا ت ل

عام وت ب ة2002قمة سو لل إطار ضمن وإسرائيل العرب ن ب امل ال التطبيع إ والداعية م

ية الفلسطي للقضية ائية  .ال

نة  - ج وال ق الطر خارطة ة الرؤ تلك تنفيذ ل س أن ا شأ من وال املعتمدة ليات

اعية   .الر

اجتماعھ   الذكر-وخالل أشار) م(2010/6/18خبتار-سابق اسبورغ ملان س ي ال ورو

ن أنھ إ ي تحاد ع يتع شاء نحو لموسةاملالنتائج يحقق سيا بدور  القيام ورو ية دولة إ  فلسطي

ياة قابلة ة املالية املساعدة مع يتفق بما ل ا والثقل الكب ألورو بقيتوقد. املنطقة قتصادي

يالسياسات  ورو تحاد مجلس بيان ا تضم ال ا نفس النقاط حول تتمحور تقليدياً ية ورو

ا؛)92(،)م2012مايو( بي يةومن فلسطي دولة قيام ع آشتونكما. التأكيد ن اثر حال"أكدت أنھ

الد فإن مستقلة؛ بدولة اف لالع املتحدة مم إ واحد جانب من ن ي الفلسطي الـوء 27ول

منفردة ستصوت تحاد الذي"عضاء ن فلسط دولة ة عضو طلب ي ورو ملان ال وعدَّ ،

أنھ ى ك غالبية يھ تب تّم قرار وأعلن ، شرعياً املتحدة مم لدى ية الفلسطي السلطة بھ تقدمت

للشعب" املشروع الطلب إزاء ا موقف تحاد إ عضاء الدول تمثيلھيدعو يتم بأن ، الفلسطي

عضاء الدول ن ب نقسامات وتفادي دولة، بصفة املتحدة لتحقيق )93(".مم الس إطار و

عام دولھ برملانات من سع بقيام عملياً اً سلو ي ورو تحاد سلك فقد ة سو ال مسار تقدم

ن،) م(2014 فلسط بدولة ة رمز افات اع عامسلسلة اية ي اليونا ملان ال اف اع ا آخر ان

  )94().م2015(

ي الفرع ي تحاد موقف: الثا   :القدس مدينة من ورو

س اعت    وال الفر الرئ وزي ني ن عاصمة تصبح أن و القدس قدر أن سار  للدولت

ية سرائيلية، الفلسطي سا أن وأضاف و  السالم؛ عملية لصا طش دور  لعب  رادة تمتلك فر

التا سية والنقاط املعاي شأن دولية ضمانات تقديم يمكن و ة الرئ سو ائية لل دود :ال من ا  و

ن ومسألة ن الالجئ ي طبيعة الفلسطي ال و سا موقف بأن وأردف القدس؛ وضع ا ي فر  ثابت املبد

ي الوضع شأن ا سا عت حيث القدس، ملدينة ال  أن يجب املسألة ذه بأن الدو املجتمع او فر

ة إطار  تندرج ا التفاوض يتم سو ن عل ؛ للقانون  وفقاً  طراف ب ون  أن يمكن ال أنھ أكد كما الدو  ي

ا ال ،"السالم مدينة" القدس دون  سالم ناك ن؛ عاصمة تصبح أن قدر طبيعة للدولت ال و  سيقوم ا

تحاد الدو املجتمع ي و مة املناسب الوقت  ورو ق عن باملسا  عملية حلول  وضع  ضمانات طر

 ).95(املقدسة ماكن إ الوصول  بمسألة يتعلق فيما والسيما تفاق، لتنفيذ
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م وقد   ر ا ي لالتحاد سري  تقر  املستوطنات، توسيع(مثل وسائل باستخدام" إسرائيل" ورو

دم ان وسياسات املنازل، و ية، س دار التمي ية الضفة  الفاصل وا ا  كأداة ،)الغر ث سع ث  ا

ي غ الضم خطة لتنفيذ" ي تحاد خارجية لوزراء اجتماع و) .96( "الشرقية للقدس القانو قد ورو  عُ

خ ر بروكسل، ) م8/12/2009(بتار  حيث القدس، مدينة وضع تجاه تحاد دول  مواقف  تباين ظ

اصة املناقشات رافقت خالفات برزت دية بالورقة ا  القدس شر أن ع تنص انت ال السو

ن، لدولة عاصمة ارجية وزراء بيان نّص  فجاء فلسط م ع ا ون" أ م عن ع   الوضع تجاه قلق

طالبون  ،(...)الشرقية القدس ة، ممارسات أية عن التوقف طراف افة و  يتؤد أن ووجوب استفزاز

ا أساس ع القدس وضع حّل  إ املفاوضات ن عاصمة أ  تحاد دول  خارجية وزراء وأصدر )97(. "للدولت

ي خ بروكسل  املجتمعون  ورو م فيھ قالوا بياناً ) م 2012/12/10( بتار فون  ال أ  ع "عديل بأي" ع

ا بما )م1967(حرب قبل ما حدود مسار  وأدان ذلك ع الطرفان توافق اإذ إالّ  بالقدس يتعلق ما ف

يون  الوزراء ية منازل  تدم عمليات أيضاً  ورو ن: "أنھ ع وأكدوا الشرقية القدس  فلسطي  يتع

ة   .)98("التفاوض ع القدس وضع سو

عليقاً     حوما ار مستوطنة  سكنية وحدات لبناء ائية موافقة صدور  حول  نباء ع و

ر أدان ،)م (2013/6/27خبتار سرائيلية ي وسط الشرق  شؤون وز يطا س ال ت أل  بلدية قرار ب

يد ائية موافقة منح القدس ش رى  )سكنية وحدة (69 ل  مضيفاً  سرائيلية؛ حوما ار مستوطنة  أخُ

ا ل الدو للقانون  وفقاً  شرعية غ أ ق  عقبة وتمثّ م. )99((...)السالم طر بيان أكد تحادكما جلس

ي املفاوضات)م2012مايو(ورو ع ن للدولت كعاصمة القدس لة مش حل ضرورة  .)100(ع

ي املوقف: الثالث الفرع يطان من ورو   :سرائي س

س أكد   وال الفر الرئ وزي ني ي تحاد بالده ترأست الذي سار ) م2008 يوليو(  ورو

يطان تجميد أن ل الذي س سية، مسألة  السالم أمام أساسية عقبة ش  أحادي قرار أي أدانو  رئ

انب بق ا ة س سو ائية ال مس ال ية الدولة بقابلية و ياة املستقبلية الفلسطي عملية ل  السالم و

ة، ار درج مطلبھ  وكرر  ا ُ ق خارطة  امل مت والذي الطر س،  طراف بھ ال  بتجميد واملتمثل أنابول

شطة امل يطانية، لأل ا بما س ما "الطبي النمو"بـ املتعلقة شطة ف  القدس  ذلك  و

نة وأصدرت ) .101(الشرقية اعية ال اصة الر تحاد - وسط بالشرق  ا ي و ا أحد ورو  بياناً - أعضا

خ واشنطن من ومة يحث) م/242009/9( بتار شاطات ل تجميد ع إسرائيل ح يطانية ال   بما س

، النمو ذلك ية السلطة ودعت الطبي د ل بذل مواصلة إ الفلسطي ن ممكن ج  القانون  لتحس

ة والنظام ض؛ ألعمال حد ووضع العنيف التطرف ومحار نة ورحبت التحر اعية ال د باتخاذ الر  من مز
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طوات يع اسرائيل جانب من ا ا ،الواقع أرض ع التغي ل ع ود، تلك مضاعفة ع و  ا

ة يتعلق فيما وخاصة ع الناس حركة بحر   ).102(والبضا

ي تحاد أكد كما   شطة ل"وقف ضرورة ع ورو يطان أ ية الضفة " س  الغر

تم ،)103(م2009يونيو(  تحاد وأصدر والقدس، ن) )104(م2009وس ما أبدى بيان  من قلقھ" ف

ي استمرار دم طانس حل"الشرقية القدس ذلك  بما املنازل  وإخالء و انيات ام تقلص ا و ،

تحاد ناه يت الذي ن دكما .الدولت ايداً  التباساً ) م2010( العام ش ن العالقات  ببطء ولو م ا ب  أورو

شاط اطمئناناً  أقل انت سرائيلية الدبلوماسية أن شّك  وال ،"إسرائيل"و ي االدبلوم لل  قياساً  ورو

ا ه الطمئنا ي لنظ د فلم ،(...)مر ية دولة أية تؤ يطان أورو ل بأي س ال، من ش بت بل ش  ذ

ا عن للتعب تنفيذية إجراءات التخاذ تحاد دول  عض ان لھ، رفض ي تحاد و  بيان  أكد قد ورو

ست املستوطنات" أن ع) م9/2010/(16  لھ  إسرائيل البيان وطالب ،"الدو للقانون  طبقاً  شرعية ل

يطان تجميد بتمديد خ وقف"بـ و ناحية، من س مات الصوار ابية وال  ناحية من" إسرائيل" ع" ر

تأكد ،(...))105(أخرى   )106(:مثل أخرى  مؤشرات  املوقف ذا و

ية املحكمة رفض  - أ م من املستوطنات إعفاء بروكسل  ورو ست" املستوطنات ألن ارك،ا  ل

 ".إسرائيلية أرا

ية النقابات إدامة  - ب ا ورو ية الضفة  سرائيلية املستوطنات ملنتجات مقاطع  .الغر

ارة ولندا إلغاء  - ت ، وفد لز  .الوفد ضمن املستوطنات رؤساء من عدد لوجود نظراً  إسرائي

ي تحاد زعماء من 26 حثَّ   - ث ن ورو ا الةرس  السابق و ات فرض ع لالتحاد وج  ع عقو

ا" إسرائيل" شاط مواصلة ع إلصرار ي ال يطا ية؛ الضفة  س ا يجب إنھ الزعماء وقال الغر  إشعار

ا عواقب" ا ،"تصرفا ا ثمن دفع ع وإجبار اك ا" الدو للقانون  ان  ".أخرى  دولة أي كحال حال

نة أصدرت كما   اعية ال تم (21 خبتار الر ت بياناً  ،)م2010س ا عن فيھ عَّ  القوي  دعم

ناف ية-سرائيلية املفاوضات الست ي الوضع قضايا جميع حل من للتمكن الفلسطي ا  سنة غضون   ال

ت ؛..).(واحدة نة ونوّ  قررت والذي الثناء ستحق الذي املستوطنات بناء إسرائيل تجميد أن إ ال

ي تأث لھ ان املا نوفم  بھ العمل  عمال بأن التذك وأعادت استمراره؛ ع وحثت إيجا

انب حادية ا ومن - طرف ألي ا شاط ضم ي ال يطا يجة ع مسبقاً  يحكم أن يمكن ال -س  ن

ف ولن املفاوضات   ).107(.الدو املجتمع بھ ع

او    ل بيان آشتون ن اثر بخصوصامل)م10/2011/(15كررت ي ورو وقف

بناء خطة بمواصلة سرائيلية السلطات لقرار ا أسف وأبدت املتواصل سرائي يطان (2600س

جديدة انية إس املشروعية) وحدة صفة إلضفاء ا أسف أبدت كما ماتوس، جفعات -مستعمرة
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سرائي للقانون ال-طبقاً مواقع أقيمت ال املنازل مخالفع ن العمل وكال ية؛ الغر ضفة

جفعات البناء وإن القرارات؛ ذه عن اجع ال من بد وال ق، الطر خطة الواردة امات لالل

م ت و القدس ن ب غرا ا التواصل قطع إ سيؤدي ي(...)ماتوس ورو تحاد دعا وقد ،

يطا" إسرائيل" اس ع مشار من تھ ب ما ل إزالة منذإ ي )108(.)م2001مارس(نية ورو املوقف وتكرر

خ قرار)م2/11/2011(بتار ع عليقاً آلشتون ع"إسرائيل"بيان ورداً ا، مستوطنا بتوسيع

العميق ا قلق عن ت ع حيث و، س اليو ملنظمة ن فلسط يطان(...) انضمام س شاطات شأن

قانوني غ شاطات ال أمامسرائيلية عائقاً ل ش و القدس، شر الدو للقانون طبقاً ة

القرار ذا عن اجع لل إسرائيل ودعت ي )109(.السالم، ورو تحاد مجلس بيان أشار مايو(وقد

ي)م2012 ما  )110(:إ

منذ  - أ ب ما ل بتفكيك واملطالبة املستوطنات بناء ق)م(2001إدانة الطر طة ر  .طبقاً

السياسيةإدان  - ب شاطات ال منع إدانة وكذلك القدس، شر املنازل دم و ت ة

القدس شر السلمية قتصادية و والثقافية جتماعية  .و

مناطق  - ت ن ي الفلسطي أوضاع تردي ومطالبة)ج(إدانة م، أراض من البدو ت وكذلك ،

انب ا ذا ا مسؤوليا بتحمل  .إسرائيل

سل  - ث نإدانة ي الفلسطي ن املدني ضد ن املستوطن  .وكيات

خ لندن من لھ بيان و   ر أعرب م،(2012/12/1 بتار ارجية وز ي ا يطا  عن يغ وليام ال

ية الضفة  بمستوطنات) جديدة سكنية وحدة (3000بناء إسرائيل نية إزاء الشديد قلقھ  والقدس؛ الغر

ن الثقة وتقوّض  الدو القانون  وفق نيةقانو  غ سرائيلية املستوطنات أن وأكد ن؛ ب ذه الطرف  و

طط ا حال  ا ن، ل التوصل تجعل بدرجة رض ع الوضع غ سوف تنفيذ  والقدس الدولت

كة عاصمة ما مش ة أك ل ومة شدة املتحدة اململكة وتن ؛(...)صعو ا؛ إلغاء سرائيلية ا  قرار

ن ل التوصل نافذة ألن ا عاجلة ود بحاجة ونحن تضيق، باتت الدولت ن كال يبذل  واملجتمع الطرف

س للمفاوضات، العودة لتحقيق الدو ة أك ذلك تجعل إجراءات ول  وزراء أصدر كما  "(111).صعو

ي تحاد دول  خارجية خ بروكسل  املجتمعون  ورو تقد إعالناً ) م2012/12/10( بتار  سياسة شدة ي

ية الضفة  سرائيلية يطانس ن؛ "عنف"و "تطرف" بـ ونددوا الغر  سياسة أن وأكدوا املستوطن

يطان ية الضفة  سرائيلية س ن، وجود بجعل دد الغر ية، إسرائيلية دولت شان وفلسطي  جنباً  ع

ي تحاد ونددّ  ".مستحيالً " أمراً  جنب، إ ع" بـ خصوصاً  ورو يطان سياسة "سر  منذ املعتمدة س

اء يطان تجميد قرار مفعول  ان ي املؤقت س ز  ).م (2010العام  وا
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ي تحاد وانتقد   ومة اتخاذ أيضاً  ورو ن برئاسة سرائيلية ا يام و ب يا  يق قراراً  نت

ان بإعادة ية، الضفة  ميغرون مستوط إس ية أراٍض  ع الغر  أن:" البيان افوأض خاصة؛ فلسطي

يطان سياسة ية را  س ؛ للقانون  وفقا "قانونية غ" الفلسطي  تحاد" إن البيان وقال الدو

ي ن املتواصل العنف يدين ورو ستفزازات للمستوطن ن ضد املتعمدة و ن املدني ي  وأضاف ؛"الفلسطي

ارجية وزراء يون  ا ن أن ورو م يجب ذه عنفال أعمال عن املسؤول ب"و القضاء إ إحال  أن ي

ومة تمتثل ا سرائيلية ا اما  "(112).الدو القانون  بموجب الل

ت   ي تحاد عثات وأعر خ صدر بيان  هللا ورام القدس  ورو  عن ،)م 2013/12/20(بتار

ا ا مب 30 دم إزاء الشديد قلق يون  يمتلك سم 10(  ردن وادي  فلسطي  صاً ) 41(وت ،)د

م من م طفالً ) 24 (بي م تم عض ر نفس  الثانية للمرة بالقوة ترحيل  (من أك أن البيان وذكر .الش

ا مب )600 يون  يمتلك مت قد فلسطي  وتم ،)م2013(عام بداية منذ الشرقية والقدس) ج (منطقة  دُ

ي ذه عض توف ل بفضل املبا ي؛ تحاد تمو سّبت ورو دم عمليات و د  ذه ال  (حوا شر

؛ )1000 ي تحاد وجددّ  فلسطي د الدا موقفھ ورو ا إسرائيل بتع اما ام يتعلق فيما بال  باح

شية الظروف ان املع ن للس ي حيل حد وضع ذلك  بما ؛) ج (منطقة  الفلسطي ان القسري  لل  للس

دم ية التحتية البو  املساكن و ر كما ).113(الفلسطي ي تحاد سف حذّ  فابورغ الرس إسرائيل  ورو

حات  أندرسون  ا تصر خ سرائي للتلفاز الثانية املحطة أذاع  قد إسرائيل أن من )م2014/4/2( بتار

ايدة عزلة "تواجھ ارت إذا "م ية السالم مفاوضات ا ا ال سرائيلية- الفلسطي ر حالياً  يقود  وز

ارجية ي ا ي؛ جون  م ر" أن وأضاف ك ون  لن املقاطعة مظا يجة بالضرورة ت  لسياسة مباشرة ن

ومات ية، ا ات مؤسسات من كخطوات وإنما ورو  إ السياق، ذا  السف وأشار ؛ "خاصة وشر

ات من عدد قرار ن شر   البناء خلفية ع إسرائيل، مع العالقات بقطع واملصارف التقاعدي التأم

ي تحاد" أن مؤكداً  املستوطنات، ، "(114).قرارات كذا ع التأث ستطيع ال ورو سابقاً أشرنا وكما

ضد ي عقا إجراء أي إ شارة بياناتھ من بيان أي تتضمن لم ي ورو تحاد مواقف فإن

مواقف"إسرائيل" من يجري ما غرار ع ا، سور أو إيران أو غزة   )115( .حيال

ع الفرع ي تحاد موقف: الرا   :غزة قطاع حصار من ورو

ملان أصدر   ي ال خ اجتماعھ خالل قراراً  ورو اسبورغ ) م(2010/6/18 بتار  فيھ يدعو  س

صار رفع إ ملان ذكر حيث غزة؛ قطاع عن ا صار ذا أن قراره  ال  ضتقو  دف يحقق لم ا

ن و ،)حماس حركة يقصد( املتطرف ان من الضعيفة الشرائح ع خاصة يؤثر و  تزايد إ وأدى  الس

حات وفقاً  أنھ وأردف ؛)التطرف( زة سابقة لتصر صار فإن املتحدة مم ألج  غزة قطاع ع املفروض ا

اً و  جماعياً  عقاباً  يمثل ا ي؛ الدو للقانون  ان ل أن وحيث سا ن ع ائمالق ا  أساساً  يزال ال دولت

اً  ن دائم سالم لتحقيق ضرور ن ب ن سرائيلي ي التا والفلسطي  يمكن واحد جانب من خطوة أية فإن و
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ض أن ب حتمال ذا تقوّ ا، ي ة املباشرة غ املحادثات أن وحيث تجن ار ناف إ تؤدي قد ا  است

ي تحاد فإن املباشرة؛ السالم مفاوضات  :) 116( ورو

صار الفوري الوقف ع إسرائيل يحث  - أ سانية ارثة وقوع إ أدى الذي غزة، قطاع ع ل  إ

ادة عدام مصدراً  أصبح الذي التطرف، وز ل وللمنطقة إلسرائيل من ال  .ك

مات جميع عن فوراً  بالكف يطالب  - ب حذر إسرائيل ضد ال ا أن من و وا أن يجب مرتكب  يواج

 .املة ممسؤوليا

س نائب / ع السامي املمثل يحث  - ت ي تحاد رئ طوات اتخاذ ع عضاء والدول  ورو  ا

 دولية بمراقبة غزة ميناء ذلك  بما غزة، وإ من العبور  نقاط ميع مستدام فتح لضمان الالزمة

ة سانية للسلع عائق دون  بتدفق والسماح مالئمة، ة والتجار  كتفاء واقتصاد عمار عادةإل  الضرور

ي، ة العملة تدفقات عن فضالً  الذا  .الناس حركة وحر

س نائب / ع السامي املمثل يحث  - ث  تقديم خالل من املبادرة زمام فوراً  تأخذ أن ع الرئ

ي تحاد من خطة نة ورو اعية ل اء دف الر صارع إ ة غزة، قطاع ا  ةمني املخاوف ومعا

 املساعدة عثة والية  النظر إعادة ذلك  بما املعابر، ع دولية رقابة ضمان خالل من سرائيلية

ية دودية، ورو ا، وإعادة ا شيط شر ت عة دولية قوة و ة تا  .غزة شاطئ ملراقبة للبحر

إ)م2012مايو(و فيھ دعا بياناً ي ورو تحاد مجلس ا  أصدر تدفق يل ركةس وا لسلع

إسرائيل أمن ضمان ع التأكيد مع   .)117(غزة،

  :خاتمة

ية املواقف مجمل باستعراض   ة عملية تجاه ورو سو ظ ال ا ن ا أو تبعي  الدور  مع ساوق

ي ة، من سرائيلية والرغبة مر ا ج ن ية للرواية وت ة من استحياء وع جزئياً  الفلسطي  أخرى؛ ج

ا تاستخدم فقد ا أورو و ضعف الطرف ع ضغط وسيلة مساعدا ية السلطة و  الفلسطي

يجة السياسية؛ والواقعية العقالنية عنوان تحت التنازالت عض لتحقيق الن تان مسألتان ثمة و  جداً  امّ

تام  ب ا ية القضية نحو سيا دور  ممارسة  يرغب ملن ي ما الفلسطي   :عتبار  أخذ

ية القضية أن :و ألةاملس ت لن الفلسطي  وال باتفاقات وال بمفاوضات ال يبدو، فيما ت

ات ال ؛)بد إ( اسمھ ء ال املقابل و ذلك، من بأي وال بتوقيعات، اطور  وال الكيانات وال م

دود ات، وال ا و ذا القرارات، وال التوقيعات وال تفاقيات وال ال  ع كما كياناتنا ع ينطبق و

ا؛ إسرائيل قتصادية السياسية التطورات أن بمع ذا جتماعية و  داخل تحدث ال والثقافية و
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ي، واملشرق  وسط الشرق  منطقة  املجتمعات ب املنطقة ذه مستقبل تحدد ال  العر  ا

ات خية؛ حقبة ل  بالتغ ذه تار نالفلسطي تخّص  عمومية نقطة و م ي   .وغ

ن، تخّص  ف :الثانية املسألة أما ي م لفت بضرورة وتتعلق الفلسطي با ة أي أن إ ان  رؤ

ونھ، سيا خيار أي أو سياسية ت ب ي مية عتبار  يأخذ أن ي ز أ م عز  ال الوطنية؛ و

ا، م وترسيخ تذو ا، ال كشعب؛ وحد ما إنجازاً  ء أي اعتبار نيمك ال وذاك ذا دون  من ألنھ تفكيك  م

لھ؛ ان ذا ش ية القيادة ع أيضاً  يفرض و س الفلسطي ا تأس ا سياسيةال رؤ  ع السياسية وخيارا

قيقة ن واملطابقة والعدالة، ا ن قضية ب ن وشعب فلسط ن وأرض فلسط  الصعيد ع ولو فلسط

؛  .حلول  ألية الوصول  يمكن ال ذلك دون ب ألنھ املستقب

ال ذه و   ما ا ّ  ر ة التفاوضية العملية فشل بأن القول  ي ار ن ا ن ب ي  الفلسطي

ن، سرائيلي ون  قد عقدين، منذ و ة ي ن ملص ي  تتم ال العملية ذه نجاح من بكث أك الفلسطي

م حساب ع م أرض م وحقوق م ومستقبل  شمس غروب ولعل ضعيف؛ وكطرف كشعب ووحد

ة سو ا  ال الية، معادال ة ملراجعة املعنية طراف مختلف قيادات أمام والوقت املجال يف ا  املس

قة السابقة يح ما ومسؤولة، نقدية بطر اتيجية توليد ي ية اس  ألوضاع مواءمة أك جديدة فلسطي

ياً  املقابل و بھ، املحيطة وللمعطيات ومستقبلھ الفلسطي الشعب كية القيود من التحرر  أورو  مر

ضھ الفلسطي الشعب بحق وإنصافاً  عدالة أك مواقف وتب سرائيلية والفزاعة عو ارثة عن و  ال

خية ت ال التار ية القيادة حينھ  ا سب ا و ورو طانيا مقدم سا بر  . وفر

وامش  :ال
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